
 المقررنموذج وصف 

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 

 حتقيقها الطالب من املتوقعة التعلم وخمرجات املقرر خصائص ألهم مقتضياً  إجيازاً  هذا املقرر وصف يوفر

 وصف وبني بينها الربط من والبد .املتاحة التعلم فرص من القصوى االستفادة حقق قد كان إذا عما مربهناً 

 .الربانمج

 

 جامعة االنبار  المؤسسة التعليمية .1

 البستنة وهندسة الحدائق -كلية الزراعة  القسم الجامعي / المركز .2
 1نباتات الزينة  اسم / رمز المقرر .3

 Microsoft Word -1 فيها البرامج التي يدخل .4
2- Microsoft Power point 
3- Microsoft Excel  
4- Classroom 
5- You tube 
6- Google meet 

  Classroomمادة النظري : تعطى عن طريق برنامج  -1 أشكال الحضور المتاحة .5

% عبر برنامج 50و  حضوريا% 50تعطى مادة العملي :  -2

Classroom  
 2020/  الربيعيالفصل  الفصل / السنة .6

 ساعة 75 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2020-3-20 تاريخ إعداد هذا الوصف .8

 : أهداف المقرر  .9
 لنباتات المختلفةالى التعرف بانواع ا نباتات الزينة  علم يبحث -1

 .الوصف المورفولوجي للنباتات المالئمة للظروف المناخية للعراقدراسة  -2

 .  حاجة نباتات الزينة الى التسميد والتقليم وعمليات الخدمة بشكل عامدراسة  -3

 ودمجها للخروج بحديقة علمية  دراسة العناصر النباتية والبنائية -4
 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 :   المعرفة والفهم -أ
  .الدراسة العلمية والجانب التطبيقي اهمية  على الطالب يتعرف ان  1-

  . طرق االكثارعلى   الطالب يتعرف ان - 2



  . االدوات المستخدمة في الجانب العملي  على الطالب يتعرف ان - 3

  القضاء على الجفاف وتلطيف درجة حرارة المناخنباتات الزينة في اهمية  على الطالب عرفتي ان - 4

 

 : بالموضوعالمهارات الخاصة  –ب 

 .  مواعيد الزراعة والرش وطرق التسميد واستخدام المنظمات   على الطالب تعرف -1

 .معلوماتعلى جمع ال الطالب قدرةزيادة   -2

  على دراية كاملة بالنباتات  وطرق الخدمة الطالب يجب ان يكون -3

. 

 طرائق التعليم والتعلم 

 .مثل الداتا شو  مع استخدام وسائل العرض الحديثة المحاضرةاتباع اسلوب  -1
 . عطاء دروس عملية لتعليم الطلبة ا -2
 . واشاعة االسلوب التفاعليالحوار المباشر مع الطلبة من خالل طرح االسئلة  -3
 الواجبات البيتية )كتابة التقاريرالعلمية(. -4
 

 طرائق التقييم  

 .لفصليةاالمتحانات ا -1
 االمتحانات السريعة )الكوزات(. -2
 .والمناقشة المباشرة التقييم من خالل النشاط الصفي  -3
 من خالل اعداد التقارير العلمية واالستفادة من الشبكات المعلوماتية . -4

 النهائية. االمتحانات -5
 مهارات التفكير -ج

 .التصميم ونوعهعلى التعرف على اهمية الطالب  حث  -1

 . كيفية جمع البيانات وعرضها باالسلوب العلمي الواضح -2

 .  لحديثة في جمع المعلوماتاستخدام التقانات ا -3

  . لمعنية بتحليل لمختلف القياساتحث الطالب على استخدام البرامج الحديثة ا -4

 .حث الطالب على محبة العلم الذي يتلقاه وكيف يترجمه الى عمل على ارض الواقع -5

 طرائق التعلم والتعليم 

 من خالل المحاضرات. -1
 اللقاء المباشر مع الطلبة )اجراء حوارات(. -2
 .االستفادة من بيانات الدراسات السابقة وتحليلها والخروج بنتائج منها  -3
 .لزيادة المستوى العلمي لدى الطلبةاستضافة اساتذة متخصصين  -4

 طرائق التقييم

 الشهرية التحريرية.االمتحانات  -1
 االمتحانات الشفوية المباشرة. -2
 من خالل االنشطة الصفية والبيتية. -3

 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 .  االنتاجفي تحسين  تصميم الحدائقاستغالل علم القدرة على اكساب الطالب المتخرج  -1

 .انشاء مساحات خضراء  كبيرة  تساعده علىاكساب الطالب المتخرج مهارات  -2



 

اكثار نباتات الزينة وبالطرق في استخدام التقنيات الحديثة الخاصة باكساب الطالب المتخرج مهارات  -3

 المختلفة



 بنية المقرر  .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
المساق اسم الوحدة / 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 هاز الحاسوب ج -1 5 األول

 هاز موبايل حديثج -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية
تعريف علم الزينة / 

 تطوره واهميته

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

 العملي في

 المختبرات

 الحقولو

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 هاز الحاسوب ج -1 5 الثاني

 هاز موبايل حديثج -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية
تقسيم علم الزينة 

 ونباتات الزينة

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 هاز الحاسوب ج -1 2 الثالث

 هاز موبايل حديثج -2

لمشاهدات ا -3

 والتطبيقات الحقلية

دراسة العوامل البيئية 

التي تؤثر على نمو 

نباتات الزينة مثل 

الضوء ودرجة الحرارة 

 والرطوبة 

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 هاز الحاسوب ج -1 5 الرابع

 هاز موبايل حديثج -2

لمشاهدات ا -3

 والتطبيقات الحقلية

دراسة العوامل الداخلية 

التي تؤثر على نمو 

نباتات الزينة مثل نسبة 

النايتروجين الى 

الكاربون واالنزيمات 

 وغيرها

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 امتحان الشهر االول 5 الخامس

 هاز الحاسوب ج -1 5 السادس 

 هاز موبايل حديثج -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية

الروز )الورد 

الشجيري( دراسة ثالثة 

الروز انواع واصناف 

الناجحة في العراق 

 ...تقليم الروز

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 هاز الحاسوب ج -1 5 السابع 

 هاز موبايل حديثج -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية

نباتات التربية الخاصة.. 

الداودي)تربيته  

 واصنافه

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 جهاز الحاسوب  -1 5 الثامن 

 جهاز موبايل حديث -2

نباتات التربية الخاصة.. 

القرنفل )تربيته  

 واصنافه

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة



المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية

العملي في 

المختبرات 

 والحقول
 جهاز الحاسوب  -1 5 التاسع

 جهاز موبايل حديث -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية

االبصال المزهرة : 

 الكالديولس, الكرينم, 

الداليا, االيرس , 

  االمرلس, النرجس

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 امتحان الشهر الثاني 5 العاشر 

 جهاز الحاسوب  -1 5 الحادي عشر 

 جهاز موبايل حديث -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية

تقسيماتها  -الحوليات  

دراسة الحوليات 

 الشتوية والصيفية

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 جهاز الحاسوب  -1 5 الثاني عشر 

 جهاز موبايل حديث -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية

االزهار العشبية 

المعمرة .. السلفيا , 

 الكزانياالبنفسج , 

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 جهاز الحاسوب  -1 5 الثالث عشر

 جهاز موبايل حديث -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية

طرق التكاثر الجنسي ,  

, السبورات,  الالجنسي

 زراعة االنسجة

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 جهاز الحاسوب  -1 5 الرابع عشر

 جهاز موبايل حديث -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية

نباتات الطبية ال  

والعطرية .. المواد 

الفعالة , الزيوت 

 الطيارة

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 امتحان الشهر الثالث 5 الخامس عشر



 

 
 

 القبول  .13

 - المتطلبات السابقة

 طالب 12 أقل عدد من الطلبة 

 طالب 16 أكبر عدد من الطلبة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :
 كتب المقرر 
 اخرى  

  . 2010. مباديء تصميم الحدائق -1

  .2013العراق . نباتات الزينة في  -2
 

 جهاز كومبيوتر -1  ةمتطلبات خاص

 جهاز موبايل متطور . -2

 أجهزة حديثة لقياس عوامل المناخ والتربة . -3

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 .المهني والدراسات الميدانية ( 

- 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 المقررنموذج وصف 

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 

 حتقيقها الطالب من املتوقعة التعلم وخمرجات املقرر خصائص ألهم مقتضياً  إجيازاً  هذا املقرر وصف يوفر

 وصف وبني بينها لربطا من والبد .املتاحة التعلم فرص من القصوى االستفادة حقق قد كان إذا عما مربهناً 

 .الربانمج
 

 جامعة االنبار  المؤسسة التعليمية .14

 البستنة وهندسة الحدائق -كلية الزراعة  القسم الجامعي / المركز .15
 األعناب والثمار الصغيرة  اسم / رمز المقرر .16

 Microsoft Word -1 البرامج التي يدخل فيها .17
2- Microsoft Power point 

3- Microsoft Excel  
4- Classroom 

5- Youtube 
 

  Classroomمادة النظري : تعطى عن طريق برنامج  -1 أشكال الحضور المتاحة .18

% عبر 50و  حضوريا% 50تعطى مادة العملي :  -2

  Classroomبرنامج 
 2019/  الربيعيالفصل  الفصل / السنة .19

 ساعة 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .20

 2019-5-15 تاريخ إعداد هذا الوصف .21

 : أهداف المقرر  .22
 النامية في ظروف العراق ةاالستراتيجي أصناف األعنابالتعرف على أهم  -1

 

  األعنابالتعرف على الظروف البيئية المالئمة لنمو  -2
 

 األعنابطرق اكثار أهم التعرف على  -3

 طرق تقليم وتربية األعنابالتعرف على أهم  -4

 



 يم والتعلم والتقييممخرجات التعلم وطرائق التعل .23

 : االهداف المعرفية   -أ
 وطرق انتاجها.        بعلم االعنابان يكون الطالب ملما  -1

 .بطرق اكثار األعنابان يكون الطالب ملما  -2

 .بطرق تربية وتقليم األعنابان يكون الطالب ملما  -3
 .بالظروف البيئية المالئمة لنمو األعناب ان يكون الطالب ملما  -4
 .األعنابلديه المعرفة بطرق تربية وتحسين  -5
 علوم االخرى المساندة مثل الفسلجة وخزن الثمار والتشريح والتصنيف النباتي.اللديه المعرفة ب -6

 :األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 

 لديه المهارة للتعامل مع االجهزة المختبرية الحديثة النجاز البحوث العلمية. -1

 .بساتين األعنابلديه المهاره للعمل الحقلي وانشاء وادامة  -2

 .لألعناب لديه المهارة باستعمال االالت الزراعية التي تتطلبها الزراعة الحديثة -3

 طرائق التعليم والتعلم 

 مع استخدام وسائل العرض الحديثة. المحاضرةاتباع اسلوب  -1
 اجراء التجارب المختبرية. -2
 المباشر مع الطلبة من خالل طرح االسئلة عليهم .الحوار  -3
 الواجبات البيتية )كتابة التقاريرالعلمية(. -4
 التعلم من خالل الممارسات الحقلية التطبيقية. -5

 طرائق التقييم  

 االمتحانات الشهرية. -1
 االمتحانات السريعة )الكوزات(. -2
 التقييم من خالل النشاط الصفي . -3
 اعداد التقارير العلمية واالستفادة من الشبكات المعلوماتية . من خالل -4

 النهائية. االمتحانات -5
 مهارات التفكير -ج

وزيادة  المزروعة باألعناببالمحافظة على المساحات  ةبالمسؤوليزرع القيم االنسانية للشعور  -1

 مساحاتها في بلده وباقي الدول .

خالقي اثناء العمل الزراعي مثل االمانة وحب العمل واالخالص فيه وان زرع القيم النبيلة والتعامل اال -2

 يشعر بان االنسان في كل مكان هو هدفه من حيث توفير الغذاء االمن له.

 يهيئجماعية وعليه واعتباره مهندس زراعي ان  ةمسؤوليجعل الطالب يشعر بان انتاج  الغذاء هو  -3

 راعية وان يبتعد عن المصلحة الشخصية الضيقة.نفسه للعمل الجماعي في المشاريع الز

انسانية  مسئوليةجعل الطالب ان يشعر بان الكرة االرضية هي قرية صغيرة خضراء والمحافظة عليها  -4

 جماعية.

 طرائق التعلم والتعليم 

 من خالل المحاضرات. -1
 اللقاء المباشر مع الطلبة )اجراء حوارات(. -2
 مواقع العمل الزراعي المختلفة. السفرات العلمية الى -3
 .لزيادة المستوى العلمي لدى الطلبةاستضافة اساتذة متخصصين  -4



 

 طرائق التقييم

 االمتحانات الشهرية التحريرية. -1
 االمتحانات الشفوية المباشرة. -2
 من خالل االنشطة الصفية والبيتية. -3

 ى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخر -د 

 اكساب الطالب المتخرج مهارات القاء المحاضرات العلمية على المزارعين بعد تخرجه . -1

اكساب الطالب المتخرج مهارات قيادية وادارية من اجل العمل في  مراكز البحث العلمي للقطاع  -2

 الزراعي .

 لنقل التكنولوجيا  الحديثة الى البلد . اكساب الطالب المتخرج مهارات -3

انتاج اكساب الطالب مهارات البحث العلمي لالستمرار بالتواصل مع ما يستجد من معلومات في حقل  -4

 هو جديد ومفيد الى البلد . مانقل في الخارج ومحاولة  األعناب



 بنية المقرر .24

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 هاز الحاسوب ج -1 2 األول

 هاز موبايل حديثج -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية

األعناب وأهميتها 

االقتصادية وقيمتها 

 الغذائية

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

 العملي في

المختبرات 

 الحقولو

األسئلة 

شات والمناق

 واألمثلة

 هاز الحاسوب ج -1 2 الثاني

 هاز موبايل حديثج -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية
 تصنيف األعناب

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 هاز الحاسوب ج -1 2 الثالث

 هاز موبايل حديثج -2

لمشاهدات ا -3

 تطبيقات الحقليةوال

إعداد مشتل إلكثار العنب 

 بمختلف الطرق

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 هاز الحاسوب ج -1 2 الرابع

 هاز موبايل حديثج -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية
 البيئة المالئمة للزراعة

المحاضرات 

لكترونية اال

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 امتحان الشهر األول 2 الخامس

 هاز الحاسوب ج -1 2 السادس 

 هاز موبايل حديثج -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية

التركيب المظهري 

 لشجرة العنب

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

تبرات المخ

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 جهاز الحاسوب  -1 2 السابع 

 جهاز موبايل حديث -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية

الدورة السنوية لنمو 

 كرمة العنب

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 از الحاسوب جه -1 2 الثامن 

 جهاز موبايل حديث -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية
 اكثار العنب

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة



 جهاز الحاسوب  -1 2 التاسع

 جهاز موبايل حديث -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية
 لعنبتربية وتقليم ا

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 امتحان الشهر الثاني 2 العاشر 

 جهاز الحاسوب  -1 2 الحادي عشر 

 جهاز موبايل حديث -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية

دراسة الثمار الصغيرة 

)الشليك ، الرازبيري ، 

بيري ، البلوبيري  البالك

، والكرنت ، الكوزبيري 

، الكرانبيري ( من ناحية 

اهميتها والبيئة المالئمة 

لها واكثارها وزراعتها 

 وعمليات خدمتها

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 جهاز الحاسوب  -1 2 الثاني عشر 

 ايل حديثجهاز موب -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية

طرائق زراعة وانتاج 

الشليك ، الرايزبيري ، 

البالك بيري ،الكرنت ، 

البلوبيري ، الكرانبيري 

 وعمليات الخدمة والجني

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 ز الحاسوب جها -1 2 الثالث عشر

 جهاز موبايل حديث -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية

زراعة العنب على 

المنحدرات في شمال 

 العراق

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 جهاز الحاسوب  -1 2 الرابع عشر

 جهاز موبايل حديث -2

المشاهدات  -3

 التطبيقات الحقليةو

 بعض عمليات الخدمة
 لألعناب الزراعية

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 امتحان الشهر الثالث 2 الخامس عشر



  

 
 

 القبول  .26

 - المتطلبات السابقة

 طالب 20 أقل عدد من الطلبة 

 طالب 50 أكبر عدد من الطلبة 
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 القراءات المطلوبة :
 كتب المقرر 
 اخرى  

كلية . ابراهيم حسن محمد السعيدي. 2000 انتاج األعناب -1

 جامعة الموصل. –الزراعة والغابات 

 ابراهيم حسن محمد السعيدي   .  1982زراعة وانتاج الكروم  -2

 جامعة الموصل. –كلية الزراعة والغابات 

جبار عباس حسن و محمد عباس  .  1989 انتاج األعناب -3

 داد.جامعة بغ –. كلية علوم الهندسة الزراعية  سلمان

 جهاز كومبيوتر -1  ةمتطلبات خاص

 جهاز موبايل متطور . -2
الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 

- 

 



 

 المقررنموذج وصف 

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 

 حتقيقها الطالب من املتوقعة التعلم وخمرجات املقرر خصائص ألهم مقتضياً  إجيازاً  هذا املقرر وصف يوفر

 وصف وبني بينها لربطا من والبد .املتاحة التعلم فرص من القصوى االستفادة حقق قد كان إذا عما مربهناً 

 .الربانمج
 

 جامعة االنبار  المؤسسة التعليمية .27

 البستنة وهندسة الحدائق -كلية الزراعة  القسم الجامعي / المركز .28
 زراعة االنسجة النباتية اسم / رمز المقرر .29

 Microsoft Word -1 البرامج التي يدخل فيها .30
2- Microsoft Power point 

3- Microsoft Excel  
4- Classroom 

5- Youtube 
 

  Classroomمادة النظري : تعطى عن طريق برنامج  -1 أشكال الحضور المتاحة .31

% عبر 50و  حضوريا% 50تعطى مادة العملي :  -2

  Classroomبرنامج 
 2019/  خريفيالالفصل  الفصل / السنة .32

 ساعة 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .33

 2019-5-15 تاريخ إعداد هذا الوصف .34

 : أهداف المقرر  .35
 في مجال تربية وتحسين النبات وحفظ المصادر الوراثية . استخدامها -2

  للنباتات. األكثار السريع -2

  الطبية.أنتاج المركبات الثانوية والعقاقير   -3

   الفايروسات.أنتاج نباتات خالية من  -4

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .36

 : االهداف المعرفية   -أ
 .      زراعة األنسجة النباتيةبعلم ان يكون الطالب ملما  -1

 .بتطبيق تقانة زراعة األنسجة النباتيةان يكون الطالب ملما  -2

 .باكثار النباتات بالطرق الحديثةان يكون الطالب ملما  -3



 . مختبريانباتات بالظروف البيئية المالئمة لنمو الان يكون الطالب ملما  -4
 .الزرعية داخل المختبر األوساطتحضير لديه المعرفة بطرق  -5
 علوم االخرى المساندة مثل الفسلجة وخزن الثمار والتشريح والتصنيف النباتي.اللديه المعرفة ب -6

 :األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 

 نجاز البحوث العلمية.لديه المهارة للتعامل مع االجهزة المختبرية الحديثة ال -1

 .المختبريلديه المهاره للعمل  -2

 .في كيفية الوصول للطريقة المثلى لالكثار خارج الجسم الحيلديه المهارة  -3

 طرائق التعليم والتعلم 

 مع استخدام وسائل العرض الحديثة. المحاضرةاتباع اسلوب  -1
 اجراء التجارب المختبرية. -2
 لطلبة من خالل طرح االسئلة عليهم .الحوار المباشر مع ا -3
 الواجبات البيتية )كتابة التقاريرالعلمية(. -4
 .العمل المختبري التطبيقيالتعلم من خالل  -5

 طرائق التقييم  

 االمتحانات الشهرية. -1
 االمتحانات السريعة )الكوزات(. -2
 التقييم من خالل النشاط الصفي . -3
 العلمية واالستفادة من الشبكات المعلوماتية .من خالل اعداد التقارير  -4

 النهائية. االمتحانات -5
 مهارات التفكير -ج

وزيادة  بالنباتاتالمزروعة بالمحافظة على المساحات  ةبالمسؤوليزرع القيم االنسانية للشعور  -1

 مساحاتها في بلده وباقي الدول .

عمل الزراعي مثل االمانة وحب العمل واالخالص فيه وان زرع القيم النبيلة والتعامل االخالقي اثناء ال -2

 يشعر بان االنسان في كل مكان هو هدفه من حيث توفير الغذاء االمن له.

 يهيئجماعية وعليه واعتباره مهندس زراعي ان  ةمسؤوليجعل الطالب يشعر بان انتاج  الغذاء هو  -3

 عن المصلحة الشخصية الضيقة. نفسه للعمل الجماعي في المشاريع الزراعية وان يبتعد

انسانية  مسئوليةجعل الطالب ان يشعر بان الكرة االرضية هي قرية صغيرة خضراء والمحافظة عليها  -4

 جماعية.

 طرائق التعلم والتعليم 

 من خالل المحاضرات. -1
 اللقاء المباشر مع الطلبة )اجراء حوارات(. -2
 زراعي المختلفة.السفرات العلمية الى مواقع العمل ال -3
 .لزيادة المستوى العلمي لدى الطلبةاستضافة اساتذة متخصصين  -4

 طرائق التقييم

 االمتحانات الشهرية التحريرية. -1
 االمتحانات الشفوية المباشرة. -2
 من خالل االنشطة الصفية والبيتية. -3

 لية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقاب -د 



 

 اكساب الطالب المتخرج مهارات القاء المحاضرات العلمية على المزارعين بعد تخرجه . -1

اكساب الطالب المتخرج مهارات قيادية وادارية من اجل العمل في  مراكز البحث العلمي للقطاع  -2

 الزراعي .

 يا  الحديثة الى البلد .اكساب الطالب المتخرج مهارات لنقل التكنولوج -3

نقل اكساب الطالب مهارات البحث العلمي لالستمرار بالتواصل مع ما يستجد من معلومات ومحاولة  -4

 هو جديد ومفيد الى البلد . ما



 بنية المقرر .37

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 هاز الحاسوب ج -1 2 األول

 هاز موبايل حديثج -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية

ونبذة تاريخية عن مقدمة 

تطور زراعة األنسجة 

 . والخاليا النباتية

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 هاز الحاسوب ج -1 2 الثاني

 جهاز موبايل حديث -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية

المؤثرة في نجاح العوامل 

زراعة الخاليا واألنسجة 

 النباتية

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 هاز الحاسوب ج -1 2 الثالث

 هاز موبايل حديثج -2

لمشاهدات ا -3

 تطبيقات الحقليةوال

المتبعة في المراحل 

اإلكثار الدقيق. العوامل 

المؤثرة في كل مرحلة من 

 هذه المراحل ومعالجة

 المركبات الفينولية

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 هاز الحاسوب ج -1 2 الرابع

 هاز موبايل حديثج -2

لمشاهدات ا -3

 والتطبيقات الحقلية

العملية لزراعة التطبيقات 

الخاليا واألنسجة النباتية 

 في مجال تربية وتحسين

إلنتاج نباتات النباتات 

 سليمة من اإلصابات

   .بمسببات مرضية محددة

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 امتحان الشهر األول 2 لخامسا

 هاز الحاسوب ج -1 2 السادس 

 هاز موبايل حديثج -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية

مركبات االيض انتاج 

 الثانوي

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 هاز الحاسوب ج -1 2 السابع 

 ديثحموبايل  جهاز -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية

المحاضرات  مزارع الكالس  

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 جهاز الحاسوب  -1 2 الثامن 

 جهاز موبايل حديث -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية

تطبيقات تقانة زراعة 

لنباتيةاالنسجة ا  

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة



 جهاز الحاسوب  -1 2 التاسع

 جهاز موبايل حديث -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية

وزراعة  فصل

 البروتوبالست

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 امتحان الشهر الثاني 2 العاشر 

 جهاز الحاسوب  -1 2 الحادي عشر 

 جهاز موبايل حديث -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية

األجنةزراعة  المحاضرات  

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 جهاز الحاسوب  -1 2 الثاني عشر 

 جهاز موبايل حديث -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية

األجنة الجسميةتكوين  المحاضرات  

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 جهاز الحاسوب  -1 2 الثالث عشر

 جهاز موبايل حديث -2

المشاهدات  -3

 لحقليةوالتطبيقات ا

المتك وحبوب زراعة 

 اللقاح

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 جهاز الحاسوب  -1 2 الرابع عشر

 جهاز موبايل حديث -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية

المحاضرات  تقانة البذور الصناعية

االلكترونية 

والتطبيق 

لعملي في ا

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 امتحان الشهر الثالث 2 الخامس عشر



  

 
 

 القبول  .39

 - المتطلبات السابقة

 طالب 20 أقل عدد من الطلبة 

 طالب 50 أكبر عدد من الطلبة 
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 القراءات المطلوبة :
 كتب المقرر 
 اخرى  

فيصل رشيد ناصر  .1987زراعة األنسجة والخاليا النباتية -1

 جامعة الموصل. –كلية الزراعة والغابات  الكناني

عبد الرحيم   .  2007 ة األنسجة واالكثار الدقيق للنباتزراع -2

–كلية الزراعة   توفيق الرفاعي و سمير عبدالرزاق الشوبكي.

 .جامعة المنيا

 جهاز كومبيوتر -1  ةمتطلبات خاص

 جهاز موبايل متطور . -2
الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 راسات الميدانية ( المهني والد

- 

 



 

 المقررنموذج وصف 

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 

 حتقيقها الطالب من املتوقعة التعلم وخمرجات املقرر خصائص ألهم مقتضياً  إجيازاً  هذا املقرر وصف يوفر

 وصف وبني بينها لربطا من والبد .املتاحة التعلم فرص من القصوى االستفادة حقق قد كان إذا عما مربهناً 

 .الربانمج

 

 جامعة االنبار  المؤسسة التعليمية .40

 البستنة وهندسة الحدائق -كلية الزراعة  القسم الجامعي / المركز .41
 بيئة نبات اسم / رمز المقرر .42

 Microsoft Word -1 البرامج التي يدخل فيها .43
2- Microsoft Power point 
3- Microsoft Excel  
4- Classroom 
5- Youtube 

  Classroomمادة النظري : تعطى عن طريق برنامج  -1 أشكال الحضور المتاحة .44

% عبر برنامج 50و  حضوريا% 50تعطى مادة العملي :  -2

Classroom  
 2020الفصل الخريفي /  الفصل / السنة .45

 ساعة 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .46

 2020-12-30 تاريخ إعداد هذا الوصف .47

 : المقرر أهداف  .48
 . بالمحاصيل وعالقتها البيئية العوامل عن النبات بيئة علم يبحث -1

 األحيائية وعوامل التربة وعوامل المناخية العوامل معرفة على يشتمل -2

 . الزراعية المحاصيل من محصو لكل المالئمة البيئة معرفة -3

 . المحاصيل على األضاءة وشدة الحرارة درجات أضرار معرفة -4

 . البيئي التلوث دراسة -5

 . للمحصولي المائية األحتياجات في تؤثر التي والعوامل المائية األحتياجات على التعرف -6

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .49



 : االهداف المعرفية   -أ
  . النبات على المؤثرة البيئية العوامل اهم على الطالب يتعرف ان  1-

  . اإلضاءة شدة في المؤثرة والعوامل اإلضاءة شدة على الطالب يتعرف ان - 2

  . المحاصيل على الحرارة درجات وتأثير الحرارة درجات على الطالب يتعرف ان - 3

  . المائي االستهالك وكفاءةل محصو لكل المائية االحتياجات على الطالب عرفتي ان - 4

  . التلوث تأثير من والحد المعالجة وطريقة الملوثة المواد طبيعة الطالب يقيم ان - 5

 :األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 

 .والتطبيقية العلمية الزراعية الناحية من ههميتأو النبات بيئة علم على الطالب تعرف -1

 .ائيةواألحي والتربة المناخية العوامل عن الناجمة التأثيرات اهم تقييم على الطالب قدرة -2

 .األمطار وكمية الجوي والضغط والرياح والرطوبة الحرارة درجة قياس الطالب تعليم -3

 طرائق التعليم والتعلم 

 مع استخدام وسائل العرض الحديثة. المحاضرةاتباع اسلوب  -1
 اجراء التجارب المختبرية. -2
 الحوار المباشر مع الطلبة من خالل طرح االسئلة عليهم . -3

 اجبات البيتية )كتابة التقاريرالعلمية(.الو -4
 التعلم من خالل الممارسات الحقلية التطبيقية. -5

 طرائق التقييم  

 االمتحانات الشهرية. -1
 االمتحانات السريعة )الكوزات(. -2
 التقييم من خالل النشاط الصفي . -3
 ماتية .من خالل اعداد التقارير العلمية واالستفادة من الشبكات المعلو -4

 النهائية. االمتحانات -5
 مهارات التفكير -ج

 .جعل الطالب يشعر بأهمية البيئة ومخاطر التلوث البيئي على االنسان والكائنات الحية األخرى  -1

بالمحافظة على المساحات البستنية وزيادة مساحاتها في بلده  ةبالمسؤوليزرع القيم االنسانية للشعور  -2

 .وباقي الدول

زرع القيم النبيلة والتعامل االخالقي اثناء العمل الزراعي مثل االمانة وحب العمل واالخالص فيه وان  -3

 يشعر بان االنسان في كل مكان هو هدفه من حيث توفير الغذاء االمن له.

 يهيئجماعية وعليه واعتباره مهندس زراعي ان  ةمسؤوليجعل الطالب يشعر بان انتاج  الغذاء هو  -4

 للعمل الجماعي في المشاريع الزراعية وان يبتعد عن المصلحة الشخصية الضيقة.نفسه 

انسانية  مسئوليةجعل الطالب ان يشعر بان الكرة االرضية هي قرية صغيرة خضراء والمحافظة عليها  -5

 جماعية.

 طرائق التعلم والتعليم 

 من خالل المحاضرات. -1
 ارات(.اللقاء المباشر مع الطلبة )اجراء حو -2
 السفرات العلمية الى مواقع العمل الزراعي المختلفة. -3
 .لزيادة المستوى العلمي لدى الطلبةاستضافة اساتذة متخصصين  -4

 طرائق التقييم

 االمتحانات الشهرية التحريرية. -1



 

 االمتحانات الشفوية المباشرة. -2
 من خالل االنشطة الصفية والبيتية. -3

 مة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات  العا -د 

خطورة التعامل بكل ب من حوله، واقناع القدرة على المحافظة على البيئة اكساب الطالب المتخرج  -1

 .  ماهو ضار بالبيئة

 عد تخرجه .اكساب الطالب المتخرج مهارات القاء المحاضرات العلمية على المزارعين ب -2

اكساب الطالب المتخرج مهارات قيادية وادارية من اجل العمل في  مراكز البحث العلمي للقطاع  -3

 الزراعي .

 اكساب الطالب المتخرج مهارات لنقل التكنولوجيا  الحديثة الى البلد . -4

اكساب الطالب مهارات البحث العلمي لالستمرار بالتواصل مع ما يستجد من معلومات في حقل العلوم  -5

 هو جديد ومفيد الى البلد . البستنية في الخارج ومحاولة ما



 بنية المقرر  .50

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 يمطريقة التقي طريقة التعليم

 هاز الحاسوب ج -1 2 األول

 هاز موبايل حديثج -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية
 البيئة علم وفروع أقسام

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

 العملي في

 المختبرات

 الحقولو

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 هاز الحاسوب ج -1 2 الثاني

 هاز موبايل حديثج -2

لمشاهدات ا -3

 بيقات الحقليةوالتط

 الفيزياوي المحيط
 والمحيط

 البايولوجي

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 هاز الحاسوب ج -1 2 الثالث

 هاز موبايل حديثج -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية

ونوعية  اإلشعاع دراسة

 الضوء

المحاضرات 

لكترونية اال

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 هاز الحاسوب ج -1 2 الرابع

 هاز موبايل حديثج -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية

 والعوامل الضوء شدة
 شدة المؤثرة في

 فترة طول - اإلضاءة
 اإلضاءة

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

لمختبرات ا

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 امتحان الشهر األول 2 الخامس

 جهاز الحاسوب  -1 2 السادس 

 جهاز موبايل حديث -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية

 في النبات كفاءة
 استخدام الضوء

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

اقشات والمن

 واألمثلة

 جهاز الحاسوب  -1 2 السابع 

 جهاز موبايل حديث -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية

 النمو موسم طو
 والحرارة المتجمعة

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 جهاز الحاسوب  -1 2 الثامن 

 حديث جهاز موبايل -2
 المائية االحتياجات
 للمحصول

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة



المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية

العملي في 

المختبرات 

 والحقول
 جهاز الحاسوب  -1 2 التاسع

 جهاز موبايل حديث -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية
 المائي االستهالك كفاءة

محاضرات ال

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 امتحان الشهر الثاني 2 العاشر 

 جهاز الحاسوب  -1 2 الحادي عشر 

 جهاز موبايل حديث -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية

 والرطوبة الرياح تأثير
 على المحاصيل

المحاضرات 

 االلكترونية

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 جهاز الحاسوب  -1 2 الثاني عشر 

 جهاز موبايل حديث -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية

 وطبيعة البيئي التلوث
 المواد الملوثة

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

مناقشات وال

 واألمثلة

 جهاز الحاسوب  -1 2 الثالث عشر

 جهاز موبايل حديث -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية

الهواء والماء  تلوث

والتربة والمصادر 

 للتلوث الرئيسية
 وطريقة المعالجة

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 جهاز الحاسوب  -1 2 الرابع عشر

 جهاز موبايل حديث -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية

 األجهزة بعض دراسة

 البيئية

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 امتحان الشهر الثالث 2 الخامس عشر



 

 
 

 القبول  .52

 - المتطلبات السابقة

 طالب 20 أقل عدد من الطلبة 

 طالب 50 أكبر عدد من الطلبة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البنية التحتية  .51

 ات المطلوبة :القراء
 كتب المقرر 
 اخرى  

 . المعيني حسين أياد د.  .2015 النبات بيئة علم -1
ود.          د.عبد الرحيم سلطان محمد  .2019 بيئة النبات علم -2

 .عصام عبدهللا بشير ود.كمال بنيامين ايشو

 كمال حسين شلتوت .. 2002علم البيئة النباتية  -3
  .مختصة علمية مجالت ومن االنترنت من حديثة مقاالت -3
 

 جهاز كومبيوتر -1  ةمتطلبات خاص

 جهاز موبايل متطور . -2

 أجهزة حديثة لقياس عوامل المناخ والتربة . -3

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 .المهني والدراسات الميدانية ( 

- 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 المقررنموذج وصف 

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 

 حتقيقها الطالب من املتوقعة التعلم وخمرجات املقرر خصائص ألهم مقتضياً  إجيازاً  هذا املقرر وصف يوفر

 وصف وبني بينها لربطا من والبد .املتاحة التعلم فرص من القصوى االستفادة حقق قد كان إذا عما مربهناً 

 .الربانمج
 

 جامعة االنبار  المؤسسة التعليمية .53

 البستنة وهندسة الحدائق -كلية الزراعة  القسم الجامعي / المركز .54
 مبادئ بستنة  اسم / رمز المقرر .55

 Microsoft Word -1 البرامج التي يدخل فيها .56
2- Microsoft Power point 

3- Microsoft Excel  
4- Classroom 

5- Youtube 
 

  Classroomمادة النظري : تعطى عن طريق برنامج  -1 أشكال الحضور المتاحة .57

% عبر 50و  حضوريا% 50تعطى مادة العملي :  -2

  Classroomبرنامج 
 2020الفصل الخريفي /  الفصل / السنة .58

 ساعة 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .59

 2020-12-30 تاريخ إعداد هذا الوصف .60

 : هداف المقررأ  .61
 النامية في ظروف العراق ةالتعرف على أهم النباتات البستنية االستراتيجي -3

 

 التعرف على الظروف البيئية المالئمة لنمو النباتات البستنية  -2
 

 طرق اكثار النباتات البستنيةأهم التعرف على  -3

 تات البستنيةالمستخدمة في زراعة النباالبستنية المنشآت التعرف على أهم  -4

 



 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .62

 : االهداف المعرفية   -أ
 ان يكون الطالب ملما بعلوم الفاكهة  والنخيل وطرق انتاجها.       -1

 ان يكون الطالب ملما بعلوم محاصيل الخضر وطرق انتاجها. -2

 انتاجها. ان يكون الطالب ملما بعلوم نباتات الزينة وطرق -3
 ان يكون الطالب ملما بعلوم هندسة الحدائق وطرق تنفيذها. -4
 لديه المعرفة بطرق تربية وتحسين المحاصيل البستنية. -5
 لديه المعرفة بعلوم االخرى المساندة مثل الفسلجة وخزن الثمار والتشريح والتصنيف النباتي. -6

 :األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 

 ديه المهارة للتعامل مع االجهزة المختبرية الحديثة النجاز البحوث العلمية.ل -1

 والزينة. رللعمل الحقلي وانشاء وادامة البساتين وحقول الخض ةلديه المهار -2

 لديه المهارة باستعمال االالت الزراعية التي تتطلبها الزراعة الحديثة. -3

 طرائق التعليم والتعلم 

 مع استخدام وسائل العرض الحديثة. المحاضرةاتباع اسلوب  -1
 اجراء التجارب المختبرية. -2
 الحوار المباشر مع الطلبة من خالل طرح االسئلة عليهم . -3
 العلمية(. الواجبات البيتية )كتابة التقارير -4
 التعلم من خالل الممارسات الحقلية التطبيقية. -5

 طرائق التقييم  

 ة.االمتحانات الشهري -1
 االمتحانات السريعة )الكوزات(. -2
 التقييم من خالل النشاط الصفي . -3
 من خالل اعداد التقارير العلمية واالستفادة من الشبكات المعلوماتية . -4

 النهائية. االمتحانات -5
 مهارات التفكير -ج

وزيادة مساحاتها في بلده  بالمحافظة على المساحات البستنية ةبالمسؤوليزرع القيم االنسانية للشعور  -1

 وباقي الدول .

زرع القيم النبيلة والتعامل االخالقي اثناء العمل الزراعي مثل االمانة وحب العمل واالخالص فيه وان  -2

 يشعر بان االنسان في كل مكان هو هدفه من حيث توفير الغذاء االمن له.

 يهيئة وعليه واعتباره مهندس زراعي ان جماعي ةمسؤوليجعل الطالب يشعر بان انتاج  الغذاء هو  -3

 نفسه للعمل الجماعي في المشاريع الزراعية وان يبتعد عن المصلحة الشخصية الضيقة.

انسانية  مسئوليةجعل الطالب ان يشعر بان الكرة االرضية هي قرية صغيرة خضراء والمحافظة عليها  -4

 جماعية.

 طرائق التعلم والتعليم 

 رات.من خالل المحاض -1
 اللقاء المباشر مع الطلبة )اجراء حوارات(. -2
 السفرات العلمية الى مواقع العمل الزراعي المختلفة. -3
 .لزيادة المستوى العلمي لدى الطلبةاستضافة اساتذة متخصصين  -4



 

 طرائق التقييم

 االمتحانات الشهرية التحريرية. -1
 االمتحانات الشفوية المباشرة. -2
 نشطة الصفية والبيتية.من خالل اال -3

 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 اكساب الطالب المتخرج مهارات القاء المحاضرات العلمية على المزارعين بعد تخرجه . -1

في  مراكز البحث العلمي للقطاع  اكساب الطالب المتخرج مهارات قيادية وادارية من اجل العمل -2

 الزراعي .

 اكساب الطالب المتخرج مهارات لنقل التكنولوجيا  الحديثة الى البلد . -3

اكساب الطالب مهارات البحث العلمي لالستمرار بالتواصل مع ما يستجد من معلومات في حقل العلوم  -4

 .هو جديد ومفيد الى البلد  البستنية في الخارج ومحاولة ما



 بنية المقرر .63

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 هاز الحاسوب ج -1 2 األول

 هاز موبايل حديثج -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية

علم البستنة , تاريخ 

تطور علم البستنة 

األهمية االقتصادية 

 والغذائية

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

 العملي في

المختبرات 

 الحقولو

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 هاز الحاسوب ج -1 2 الثاني

 هاز موبايل حديثج -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية
 تقسيم النباتات البستنية

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 هاز الحاسوب ج -1 2 الثالث

 هاز موبايل حديثج -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية

العوامل البيئية المالئمة 

وأثرها على أنتاج 

المحاصيل البستنية 

)الضوء , الحرارة , 

 لتربة (.الرطوبة , ا

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 هاز الحاسوب ج -1 2 الرابع

 هاز موبايل حديثج -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية

طرق تكاثر النباتات 

البستنية ) التكاثر 

الجنسي , الخضري , 

 زراعة األنسجة (.

ت المحاضرا

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 امتحان الشهر األول 2 الخامس

 هاز الحاسوب ج -1 2 السادس 

 هاز موبايل حديثج -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية

المشاتل , أنماط 

الزراعة الحقلية 

)للفاكهة , الخضر , 

لطبية نباتات الزينة , ا

 والعطرية (.

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 جهاز الحاسوب  -1 2 السابع 

 جهاز موبايل حديث -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية

العمليات الزراعية 

)الري , التسميد , الخف 

, مقاومة األدغال 

 لخ (واآلفات ....ا

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 جهاز الحاسوب  -1 2 الثامن 

 جهاز موبايل حديث -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية

الزراعة تحت بيئات 

 مكيفة .

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة



المختبرات 

 والحقول

 جهاز الحاسوب  -1 2 التاسع

 جهاز موبايل حديث -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية

الجني , القطف , 

 التسويق .

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 امتحان الشهر الثاني 2 العاشر 

 جهاز الحاسوب  -1 2 ادي عشر الح

 جهاز موبايل حديث -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية
 الخزن والحفظ

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 جهاز الحاسوب  -1 2 الثاني عشر 

 جهاز موبايل حديث -2

المشاهدات  -3

 الحقليةوالتطبيقات 

نبذة عن تربية وتحسين 

 النباتات البستنية .

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 جهاز الحاسوب  -1 2 الثالث عشر

 جهاز موبايل حديث -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية

أمثلة على أشجار 

 الفاكهة ونباتات الخضر

 والزينة.

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 جهاز الحاسوب  -1 2 الرابع عشر

 جهاز موبايل حديث -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية

أمثلة على النباتات 

 الطبية والعطرية .

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

ي العملي ف

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 امتحان الشهر الثالث 2 الخامس عشر



  

 
 

 القبول  .65

 - المتطلبات السابقة

 طالب 20 أقل عدد من الطلبة 

 طالب 50 أكبر عدد من الطلبة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البنية التحتية  .64

 القراءات المطلوبة :
 كتب المقرر 
 اخرى  

. أياد هاني 2017علم البستنة وهندسة الحدائق  ئمباد -1

 جامعة الموصل. –كلية الزراعة والغابات اسماعيل العالف. 

أياد هاني  .  2017ت في علم البستنة وهندسة الحدائقأساسيا -2

كلية الزراعة والغابات . وأياد طارق شيال العلم اسماعيل العالف

 جامعة الموصل. –

. سامي كريم محمد أمين ونسرين خليل.  2014مبادئ بستنة  -3

 جامعة بغداد. –كلية علوم الهندسة الزراعية 

 جهاز كومبيوتر -1  ةمتطلبات خاص

 جهاز موبايل متطور . -2
الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 

- 

 



 
 

 المقررنموذج وصف 

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 

 حتقيقها الطالب من املتوقعة التعلم وخمرجات املقرر خصائص ألهم مقتضياً  إجيازاً  هذا املقرر وصف يوفر

 وصف وبني بينها لربطا من والبد .املتاحة التعلم فرص من القصوى االستفادة حقق قد كان إذا عما مربهناً 

 .الربانمج
 

 جامعة االنبار  المؤسسة التعليمية .66

 البستنة وهندسة الحدائق -كلية الزراعة  القسم الجامعي / المركز .67
 مبادئ بستنة  اسم / رمز المقرر .68

 Microsoft Word -1 البرامج التي يدخل فيها .69
2- Microsoft Power point 

3- Microsoft Excel  
4- Classroom 

5- Youtube 
 

  Classroomمادة النظري : تعطى عن طريق برنامج  -1 أشكال الحضور المتاحة .70

% عبر 50و  حضوريا% 50تعطى مادة العملي :  -2

  Classroomبرنامج 
 2020الفصل الخريفي /  الفصل / السنة .71

 ساعة 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .72

 2020-12-30 تاريخ إعداد هذا الوصف .73

 : هداف المقررأ  .74
 النامية في ظروف العراق ةالتعرف على أهم النباتات البستنية االستراتيجي -4

 

 التعرف على الظروف البيئية المالئمة لنمو النباتات البستنية  -2
 

 طرق اكثار النباتات البستنيةأهم التعرف على  -3

 تات البستنيةالمستخدمة في زراعة النباالبستنية المنشآت التعرف على أهم  -4
 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .75



 : االهداف المعرفية   -أ
 ان يكون الطالب ملما بعلوم الفاكهة  والنخيل وطرق انتاجها.       -1

 ان يكون الطالب ملما بعلوم محاصيل الخضر وطرق انتاجها. -2

 انتاجها. ان يكون الطالب ملما بعلوم نباتات الزينة وطرق -3
 ان يكون الطالب ملما بعلوم هندسة الحدائق وطرق تنفيذها. -4
 لديه المعرفة بطرق تربية وتحسين المحاصيل البستنية. -5
 لديه المعرفة بعلوم االخرى المساندة مثل الفسلجة وخزن الثمار والتشريح والتصنيف النباتي. -6

 :األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 

 ديه المهارة للتعامل مع االجهزة المختبرية الحديثة النجاز البحوث العلمية.ل -1

 والزينة. رللعمل الحقلي وانشاء وادامة البساتين وحقول الخض ةلديه المهار -2

 لديه المهارة باستعمال االالت الزراعية التي تتطلبها الزراعة الحديثة. -3

 طرائق التعليم والتعلم 

 مع استخدام وسائل العرض الحديثة. المحاضرةاتباع اسلوب  -1
 اجراء التجارب المختبرية. -2
 الحوار المباشر مع الطلبة من خالل طرح االسئلة عليهم . -3
 العلمية(. الواجبات البيتية )كتابة التقارير -4
 التعلم من خالل الممارسات الحقلية التطبيقية. -5

 طرائق التقييم  

 ة.االمتحانات الشهري -1
 االمتحانات السريعة )الكوزات(. -2
 التقييم من خالل النشاط الصفي . -3
 من خالل اعداد التقارير العلمية واالستفادة من الشبكات المعلوماتية . -4

 النهائية. االمتحانات -5
 مهارات التفكير -ج

وزيادة مساحاتها في بلده  بالمحافظة على المساحات البستنية ةبالمسؤوليزرع القيم االنسانية للشعور  -1

 وباقي الدول .

زرع القيم النبيلة والتعامل االخالقي اثناء العمل الزراعي مثل االمانة وحب العمل واالخالص فيه وان  -2

 يشعر بان االنسان في كل مكان هو هدفه من حيث توفير الغذاء االمن له.

 يهيئة وعليه واعتباره مهندس زراعي ان جماعي ةمسؤوليجعل الطالب يشعر بان انتاج  الغذاء هو  -3

 نفسه للعمل الجماعي في المشاريع الزراعية وان يبتعد عن المصلحة الشخصية الضيقة.

انسانية  مسئوليةجعل الطالب ان يشعر بان الكرة االرضية هي قرية صغيرة خضراء والمحافظة عليها  -4

 جماعية.

 طرائق التعلم والتعليم 

 رات.من خالل المحاض -1
 اللقاء المباشر مع الطلبة )اجراء حوارات(. -2
 السفرات العلمية الى مواقع العمل الزراعي المختلفة. -3
 .لزيادة المستوى العلمي لدى الطلبةاستضافة اساتذة متخصصين  -4

 طرائق التقييم

 االمتحانات الشهرية التحريرية. -1



 

 االمتحانات الشفوية المباشرة. -2
 نشطة الصفية والبيتية.من خالل اال -3

 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 اكساب الطالب المتخرج مهارات القاء المحاضرات العلمية على المزارعين بعد تخرجه . -1

في  مراكز البحث العلمي للقطاع  اكساب الطالب المتخرج مهارات قيادية وادارية من اجل العمل -2

 الزراعي .

 اكساب الطالب المتخرج مهارات لنقل التكنولوجيا  الحديثة الى البلد . -3

اكساب الطالب مهارات البحث العلمي لالستمرار بالتواصل مع ما يستجد من معلومات في حقل العلوم  -4

 .هو جديد ومفيد الى البلد  البستنية في الخارج ومحاولة ما



 بنية المقرر .76

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 هاز الحاسوب ج -1 2 األول

 هاز موبايل حديثج -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية

علم البستنة , تاريخ 

تطور علم البستنة 

األهمية االقتصادية 

 والغذائية

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

 العملي في

المختبرات 

 الحقولو

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 هاز الحاسوب ج -1 2 الثاني

 هاز موبايل حديثج -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية
 تقسيم النباتات البستنية

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 هاز الحاسوب ج -1 2 الثالث

 هاز موبايل حديثج -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية

العوامل البيئية المالئمة 

وأثرها على أنتاج 

المحاصيل البستنية 

)الضوء , الحرارة , 

 لتربة (.الرطوبة , ا

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 هاز الحاسوب ج -1 2 الرابع

 هاز موبايل حديثج -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية

طرق تكاثر النباتات 

البستنية ) التكاثر 

الجنسي , الخضري , 

 زراعة األنسجة (.

ت المحاضرا

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 امتحان الشهر األول 2 الخامس

 هاز الحاسوب ج -1 2 السادس 

 هاز موبايل حديثج -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية

المشاتل , أنماط 

الزراعة الحقلية 

)للفاكهة , الخضر , 

لطبية نباتات الزينة , ا

 والعطرية (.

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 جهاز الحاسوب  -1 2 السابع 

 جهاز موبايل حديث -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية

العمليات الزراعية 

)الري , التسميد , الخف 

, مقاومة األدغال 

 لخ (واآلفات ....ا

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 جهاز الحاسوب  -1 2 الثامن 

 جهاز موبايل حديث -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية

الزراعة تحت بيئات 

 مكيفة .

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة



المختبرات 

 والحقول

 جهاز الحاسوب  -1 2 التاسع

 جهاز موبايل حديث -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية

الجني , القطف , 

 التسويق .

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 امتحان الشهر الثاني 2 العاشر 

 جهاز الحاسوب  -1 2 ادي عشر الح

 جهاز موبايل حديث -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية
 الخزن والحفظ

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 جهاز الحاسوب  -1 2 الثاني عشر 

 جهاز موبايل حديث -2

المشاهدات  -3

 الحقليةوالتطبيقات 

نبذة عن تربية وتحسين 

 النباتات البستنية .

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 جهاز الحاسوب  -1 2 الثالث عشر

 جهاز موبايل حديث -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية

أمثلة على أشجار 

 الفاكهة ونباتات الخضر

 والزينة.

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 جهاز الحاسوب  -1 2 الرابع عشر

 جهاز موبايل حديث -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية

أمثلة على النباتات 

 الطبية والعطرية .

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

ي العملي ف

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 امتحان الشهر الثالث 2 الخامس عشر



  

 
 

 القبول  .78

 - المتطلبات السابقة

 طالب 20 أقل عدد من الطلبة 

 طالب 50 أكبر عدد من الطلبة 
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 جامعة الموصل. –كلية الزراعة والغابات اسماعيل العالف. 

أياد هاني  .  2017ت في علم البستنة وهندسة الحدائقأساسيا -2

كلية الزراعة والغابات . وأياد طارق شيال العلم اسماعيل العالف

 جامعة الموصل. –

. سامي كريم محمد أمين ونسرين خليل.  2014مبادئ بستنة  -3

 جامعة بغداد. –كلية علوم الهندسة الزراعية 

 جهاز كومبيوتر -1  ةمتطلبات خاص

 جهاز موبايل متطور . -2
الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 

- 

 



 
 

 المقررنموذج وصف 

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 

 حتقيقها الطالب من املتوقعة التعلم وخمرجات املقرر خصائص ألهم مقتضياً  إجيازاً  هذا املقرر وصف يوفر

 وصف وبني بينها لربطا من والبد .املتاحة التعلم فرص من القصوى االستفادة حقق قد كان إذا عما مربهناً 

 .الربانمج
 

 جامعة االنبار  المؤسسة التعليمية .79

 البستنة وهندسة الحدائق -كلية الزراعة  القسم الجامعي / المركز .80
 مبادئ بستنة  اسم / رمز المقرر .81

 Microsoft Word -1 البرامج التي يدخل فيها .82
2- Microsoft Power point 
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5- Youtube 
 

  Classroomمادة النظري : تعطى عن طريق برنامج  -1 أشكال الحضور المتاحة .83

% عبر 50و  حضوريا% 50تعطى مادة العملي :  -2

  Classroomبرنامج 
 2020الفصل الخريفي /  الفصل / السنة .84
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 : االهداف المعرفية   -أ
 ان يكون الطالب ملما بعلوم الفاكهة  والنخيل وطرق انتاجها.       -1

 ان يكون الطالب ملما بعلوم محاصيل الخضر وطرق انتاجها. -2

 انتاجها. ان يكون الطالب ملما بعلوم نباتات الزينة وطرق -3
 ان يكون الطالب ملما بعلوم هندسة الحدائق وطرق تنفيذها. -4
 لديه المعرفة بطرق تربية وتحسين المحاصيل البستنية. -5
 لديه المعرفة بعلوم االخرى المساندة مثل الفسلجة وخزن الثمار والتشريح والتصنيف النباتي. -6

 :األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 

 ديه المهارة للتعامل مع االجهزة المختبرية الحديثة النجاز البحوث العلمية.ل -1

 والزينة. رللعمل الحقلي وانشاء وادامة البساتين وحقول الخض ةلديه المهار -2

 لديه المهارة باستعمال االالت الزراعية التي تتطلبها الزراعة الحديثة. -3

 طرائق التعليم والتعلم 

 مع استخدام وسائل العرض الحديثة. المحاضرةاتباع اسلوب  -1
 اجراء التجارب المختبرية. -2
 الحوار المباشر مع الطلبة من خالل طرح االسئلة عليهم . -3
 العلمية(. الواجبات البيتية )كتابة التقارير -4
 التعلم من خالل الممارسات الحقلية التطبيقية. -5

 طرائق التقييم  

 ة.االمتحانات الشهري -1
 االمتحانات السريعة )الكوزات(. -2
 التقييم من خالل النشاط الصفي . -3
 من خالل اعداد التقارير العلمية واالستفادة من الشبكات المعلوماتية . -4

 النهائية. االمتحانات -5
 مهارات التفكير -ج

وزيادة مساحاتها في بلده  بالمحافظة على المساحات البستنية ةبالمسؤوليزرع القيم االنسانية للشعور  -1

 وباقي الدول .

زرع القيم النبيلة والتعامل االخالقي اثناء العمل الزراعي مثل االمانة وحب العمل واالخالص فيه وان  -2

 يشعر بان االنسان في كل مكان هو هدفه من حيث توفير الغذاء االمن له.

 يهيئة وعليه واعتباره مهندس زراعي ان جماعي ةمسؤوليجعل الطالب يشعر بان انتاج  الغذاء هو  -3

 نفسه للعمل الجماعي في المشاريع الزراعية وان يبتعد عن المصلحة الشخصية الضيقة.

انسانية  مسئوليةجعل الطالب ان يشعر بان الكرة االرضية هي قرية صغيرة خضراء والمحافظة عليها  -4

 جماعية.

 طرائق التعلم والتعليم 

 رات.من خالل المحاض -1
 اللقاء المباشر مع الطلبة )اجراء حوارات(. -2
 السفرات العلمية الى مواقع العمل الزراعي المختلفة. -3
 .لزيادة المستوى العلمي لدى الطلبةاستضافة اساتذة متخصصين  -4

 طرائق التقييم

 االمتحانات الشهرية التحريرية. -1



 

 االمتحانات الشفوية المباشرة. -2
 نشطة الصفية والبيتية.من خالل اال -3

 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 اكساب الطالب المتخرج مهارات القاء المحاضرات العلمية على المزارعين بعد تخرجه . -1

في  مراكز البحث العلمي للقطاع  اكساب الطالب المتخرج مهارات قيادية وادارية من اجل العمل -2

 الزراعي .

 اكساب الطالب المتخرج مهارات لنقل التكنولوجيا  الحديثة الى البلد . -3

اكساب الطالب مهارات البحث العلمي لالستمرار بالتواصل مع ما يستجد من معلومات في حقل العلوم  -4

 .هو جديد ومفيد الى البلد  البستنية في الخارج ومحاولة ما
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 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 هاز الحاسوب ج -1 2 األول

 هاز موبايل حديثج -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية

علم البستنة , تاريخ 

تطور علم البستنة 

األهمية االقتصادية 

 والغذائية

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

 العملي في

المختبرات 

 الحقولو

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 هاز الحاسوب ج -1 2 الثاني

 هاز موبايل حديثج -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية
 تقسيم النباتات البستنية

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 هاز الحاسوب ج -1 2 الثالث

 هاز موبايل حديثج -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية

العوامل البيئية المالئمة 

وأثرها على أنتاج 

المحاصيل البستنية 

)الضوء , الحرارة , 

 لتربة (.الرطوبة , ا

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 هاز الحاسوب ج -1 2 الرابع

 هاز موبايل حديثج -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية

طرق تكاثر النباتات 

البستنية ) التكاثر 

الجنسي , الخضري , 

 زراعة األنسجة (.

ت المحاضرا

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 امتحان الشهر األول 2 الخامس

 هاز الحاسوب ج -1 2 السادس 

 هاز موبايل حديثج -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية

المشاتل , أنماط 

الزراعة الحقلية 

)للفاكهة , الخضر , 

لطبية نباتات الزينة , ا

 والعطرية (.

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 جهاز الحاسوب  -1 2 السابع 

 جهاز موبايل حديث -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية

العمليات الزراعية 

)الري , التسميد , الخف 

, مقاومة األدغال 

 لخ (واآلفات ....ا

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 جهاز الحاسوب  -1 2 الثامن 

 جهاز موبايل حديث -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية

الزراعة تحت بيئات 

 مكيفة .

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة



المختبرات 

 والحقول

 جهاز الحاسوب  -1 2 التاسع

 جهاز موبايل حديث -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية

الجني , القطف , 

 التسويق .

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 امتحان الشهر الثاني 2 العاشر 

 جهاز الحاسوب  -1 2 ادي عشر الح

 جهاز موبايل حديث -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية
 الخزن والحفظ

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 جهاز الحاسوب  -1 2 الثاني عشر 

 جهاز موبايل حديث -2

المشاهدات  -3

 الحقليةوالتطبيقات 

نبذة عن تربية وتحسين 

 النباتات البستنية .

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 جهاز الحاسوب  -1 2 الثالث عشر

 جهاز موبايل حديث -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية

أمثلة على أشجار 

 الفاكهة ونباتات الخضر

 والزينة.

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 جهاز الحاسوب  -1 2 الرابع عشر

 جهاز موبايل حديث -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية

أمثلة على النباتات 

 الطبية والعطرية .

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

ي العملي ف

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 امتحان الشهر الثالث 2 الخامس عشر



  

 
 

 القبول  .91

 - المتطلبات السابقة

 طالب 20 أقل عدد من الطلبة 

 طالب 50 أكبر عدد من الطلبة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البنية التحتية  .90

 القراءات المطلوبة :
 كتب المقرر 
 اخرى  

. أياد هاني 2017علم البستنة وهندسة الحدائق  ئمباد -1

 جامعة الموصل. –كلية الزراعة والغابات اسماعيل العالف. 

أياد هاني  .  2017ت في علم البستنة وهندسة الحدائقأساسيا -2

كلية الزراعة والغابات . وأياد طارق شيال العلم اسماعيل العالف

 جامعة الموصل. –

. سامي كريم محمد أمين ونسرين خليل.  2014مبادئ بستنة  -3

 جامعة بغداد. –كلية علوم الهندسة الزراعية 

 جهاز كومبيوتر -1  ةمتطلبات خاص

 جهاز موبايل متطور . -2
الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 

- 

 



 
 
 

 المقررنموذج وصف 

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 

 حتقيقها الطالب من املتوقعة التعلم وخمرجات املقرر خصائص ألهم مقتضياً  إجيازاً  هذا املقرر وصف يوفر

 وصف وبني بينها الربط من والبد .املتاحة التعلم فرص من القصوى االستفادة حقق قد كان إذا عما مربهناً 

 .الربانمج
 

 جامعة االنبار  المؤسسة التعليمية .92

 البستنة وهندسة الحدائق -كلية الزراعة  القسم الجامعي / المركز .93
 فسلجة نبات اسم / رمز المقرر .94

 Microsoft Word -1 البرامج التي يدخل فيها .95
2- Microsoft Power point 
3- Microsoft Excel  
4- Classroom 
5- You tube 
6- Google meet 

  Classroomمادة النظري : تعطى عن طريق برنامج  -1 أشكال الحضور المتاحة .96

% عبر برنامج 50و  حضوريا% 50تعطى مادة العملي :  -2

Classroom  
 2020/  يربيعالالفصل  الفصل / السنة .97

 ساعة 75 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .98

 23/3/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف .99

 : أهداف المقرر  .100
 .  ان فسلجة النبات تبحث في علم وظائف النبات  -1

 . دراسة الخلية النباتية ومكوناتها و وظائفها -2

 .  ، النفاذية ( العالقات المائية ) االنتشار ، التناضح ، االزموزية -3

 .  الية امتصاص الماء واالمالح وانتقالها -4

 . النتح وانواعه وفوائده -5

 التنفس وانواعه وفوائده . -6

 التركيب الضوئي  -7

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .101



 :   المعرفة والفهم -أ
  الدراسة العلمية والجانب البحثي. اهمية  على الطالب يتعرف ان  1-

  دراسة الخلية النباتية باستخدام المجهر .على   الطالب يتعرف ان - 2

  .  قياس االنتشار والتناضح والبلزمة والتشرب  على الطالب يتعرف ان - 3

  التعرف على تجارب انتقال الماء والمواد الغذائية المصنعة .على الطالب عرفتي ان - 4

 

 : المهارات الخاصة بالموضوع –ب 

 .والتطبيق الناحية من ههميتأو فسلجة النبات على الطالب تعرف -1

 .معلوماتعلى جمع ال الطالب قدرةزيادة   -2

3-  

 طرائق التعليم والتعلم 

 .مثل الداتا شو  مع استخدام وسائل العرض الحديثة المحاضرةاتباع اسلوب  -1
 . عطاء دروس عملية لتعليم الطلبة ا -2
 . واشاعة االسلوب التفاعليالحوار المباشر مع الطلبة من خالل طرح االسئلة  -3

 الواجبات البيتية )كتابة التقاريرالعلمية(. -4
 

 طرائق التقييم  

 .لفصليةاالمتحانات ا -1
 االمتحانات السريعة )الكوزات(. -2
 .والمناقشة المباشرة التقييم من خالل النشاط الصفي  -3
 من خالل اعداد التقارير العلمية واالستفادة من الشبكات المعلوماتية . -4

 النهائية. االمتحانات -5
 مهارات التفكير -ج

 .النبات  فسلجةعلى التعرف على اهمية الطالب  حث  -1

 . العلمي الواضح كيفية جمع البيانات وعرضها باالسلوب -2

 .  لحديثة في جمع المعلوماتاستخدام التقانات ا -3

  . لمعنية بتحليل لمختلف القياساتحث الطالب على استخدام البرامج الحديثة ا -4

 .حث الطالب على محبة العلم الذي يتلقاه وكيف يترجمه الى عمل على ارض الواقع -5

 طرائق التعلم والتعليم 

 المحاضرات.من خالل  -1
 اللقاء المباشر مع الطلبة )اجراء حوارات(. -2
 .االستفادة من بيانات الدراسات السابقة وتحليلها والخروج بنتائج منها  -3
 .لزيادة المستوى العلمي لدى الطلبةاستضافة اساتذة متخصصين  -4

 طرائق التقييم

 االمتحانات الشهرية التحريرية. -1
 المباشرة. االمتحانات الشفوية -2
 من خالل االنشطة الصفية والبيتية. -3

 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 



 

 .  في الحياة العملية فسلجة النباتاستغالل القدرة على اكساب الطالب المتخرج  -1

 .في الزراعة  على انشاء مشاريع كبيرةتساعده اكساب الطالب المتخرج مهارات  -2

 فسلجةاكساب الطالب مهارات البحث العلمي لالستمرار بالتواصل مع ما يستجد من معلومات في  -4

 هو جديد ومفيد الى البلد . في الخارج ومحاولة ماالنبات 
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 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 الموضوعأو 
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 هاز الحاسوب ج -1 5 األول

 هاز موبايل حديثج -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية

عالقة النبات بالماء 

الخواص الفيزيائية 

والكيمياوية و وظائف 

 الماء في النبات

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

 العملي في

 المختبرات

 الحقولو

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 هاز الحاسوب ج -1 5 الثاني

 هاز موبايل حديثج -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية
 االنتشار واالزموزية

 وانواع االغشية 

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 هاز الحاسوب ج -1 2 الثالث

 حديث موبايل جهاز -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية
 البلزمة والتشرب

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 هاز الحاسوب ج -1 5 الرابع

 هاز موبايل حديثج -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية

ميكانيكية امتصاص 

التربة ، حركة الماء من 

وانتقال الماء داخل 

 النبات

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 امتحان الشهر األول 5 الخامس

 هاز الحاسوب ج -1 5 السادس 

 هاز موبايل حديثج -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية

انتقال الماء عبر 

القنوات البالزمية ، 

االنتقال الحر للماء ، 

   االدماء واالدماع 

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 هاز الحاسوب ج -1 5 السابع 

 هاز موبايل حديثج -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية
 نتح اهميته وانواعه ال

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 جهاز الحاسوب  -1 5 الثامن 

 جهاز موبايل حديث -2
ميكانيكية غلق وفتح 

 الثغور 

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة



المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية

العملي في 

المختبرات 

 والحقول
 جهاز الحاسوب  -1 5 التاسع

 جهاز موبايل حديث -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية

) تجارب عن  التنفس 

 قياس التنفس (

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 امتحان الشهر الثاني 5 العاشر 

 جهاز الحاسوب  -1 5 الحادي عشر 

 جهاز موبايل حديث -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية
التنفس ) تجارب عن  

  التركيب الضوئي (

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 جهاز الحاسوب  -1 5 الثاني عشر 

 جهاز موبايل حديث -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية

التركيب الضوئي )  

 السكون واالنبات (

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 جهاز الحاسوب  -1 5 الثالث عشر

 جهاز موبايل حديث -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية
 مراجعة عامة  

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 جهاز الحاسوب  -1 5 الرابع عشر

 جهاز موبايل حديث -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية

ملخص عن محاضرات  

 الفسلجة 

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 امتحان الشهر الثالث 5 الخامس عشر



 

 
 القبول  .104

 - المتطلبات السابقة
 طالب 20 أقل عدد من الطلبة 
 طالب 40 أكبر عدد من الطلبة 
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 القراءات المطلوبة :
 كتب المقرر 
 اخرى  

علم فسلجة النبات / الجزء االول والثاني / الدكتور عبد  -3

 1985العظيم طه محمد سنة 
فسيولجيا النبات / الكتور بسام طه ياسين سنة اساسيات  -4

2001 

 جهاز كومبيوتر -1  ةمتطلبات خاص

 جهاز موبايل متطور . -2

 أجهزة حديثة لقياس عوامل المناخ والتربة . -3

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 .المهني والدراسات الميدانية ( 

- 



 

 المقررنموذج وصف 

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 

 حتقيقها الطالب من املتوقعة التعلم وخمرجات املقرر خصائص ألهم مقتضياً  إجيازاً  هذا املقرر وصف يوفر

 وصف وبني بينها لربطا من والبد .املتاحة التعلم فرص من القصوى االستفادة حقق قد كان إذا عما مربهناً 

 .الربانمج
 

 جامعة االنبار  المؤسسة التعليمية .105

 البستنة وهندسة الحدائق -كلية الزراعة  القسم الجامعي / المركز .106
 1فاكهة نفضية  اسم / رمز المقرر .107
 Microsoft Word -1 البرامج التي يدخل فيها .108

2- Microsoft Power point 
3- Microsoft Excel  

4- Classroom 
5- Youtube 

 
  Classroomمادة النظري : تعطى عن طريق برنامج  -1 أشكال الحضور المتاحة .109

% عبر 50و  حضوريا% 50تعطى مادة العملي :  -2

  Classroomبرنامج 
 2019/  خريفيالالفصل  الفصل / السنة .110

 ساعة 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .111

 2019-5-15 تاريخ إعداد هذا الوصف .112

 : هداف المقررأ  .113
 االستراتيجية النامية في ظروف العراق لفاكهة النفضيةالتعرف على أهم أصناف ا -6

 

  فاكهة النفضيةالتعرف على الظروف البيئية المالئمة لنمو ال -2

 

 لفاكهة النفضيةالتعرف على أهم طرق اكثار ا -3

 فاكهة النفضيةالتعرف على أهم طرق تقليم وتربية ال -4

 

 ت التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييممخرجا .114



 : االهداف المعرفية   -أ
 .      زراعة الفاكهة النفضيةبعلم ان يكون الطالب ملما  -1

 .التقنيات الحديثة بزراعة اشجار  الفاكهةبتطبيق ان يكون الطالب ملما  -2

 .باكثار النباتات بالطرق الحديثةان يكون الطالب ملما  -3
 . نباتاتبالظروف البيئية المالئمة لنمو الون الطالب ملما ان يك -4
 .وتخطيطها وزراعتها األرضتحضير لديه المعرفة بطرق  -5
 علوم االخرى المساندة مثل الفسلجة وخزن الثمار والتشريح والتصنيف النباتي.اللديه المعرفة ب -6

 :األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 

 ة للتعامل مع االجهزة المختبرية الحديثة النجاز البحوث العلمية.لديه المهار -1

 .الحقليلديه المهاره للعمل  -2

 .الفاكهة أشجارة المثلى الكثار في كيفية الوصول للطريقلديه المهارة  -3

 طرائق التعليم والتعلم 

 مع استخدام وسائل العرض الحديثة. المحاضرةاتباع اسلوب  -1
 .رب المختبرياجراء التجا -2
 الحوار المباشر مع الطلبة من خالل طرح االسئلة عليهم . -3
 الواجبات البيتية )كتابة التقاريرالعلمية(. -4
 .العمل المختبري التطبيقيالتعلم من خالل  -5

 طرائق التقييم  

 االمتحانات الشهرية. -1
 االمتحانات السريعة )الكوزات(. -2
 الصفي . التقييم من خالل النشاط -3
 من خالل اعداد التقارير العلمية واالستفادة من الشبكات المعلوماتية . -4

 النهائية. االمتحانات -5
 مهارات التفكير -ج

وزيادة  بالنباتاتالمزروعة بالمحافظة على المساحات  ةبالمسؤوليزرع القيم االنسانية للشعور  -1

 مساحاتها في بلده وباقي الدول .

النبيلة والتعامل االخالقي اثناء العمل الزراعي مثل االمانة وحب العمل واالخالص فيه وان  زرع القيم -2

 يشعر بان االنسان في كل مكان هو هدفه من حيث توفير الغذاء االمن له.

 يهيئجماعية وعليه واعتباره مهندس زراعي ان  ةمسؤوليجعل الطالب يشعر بان انتاج  الغذاء هو  -3

 ماعي في المشاريع الزراعية وان يبتعد عن المصلحة الشخصية الضيقة.نفسه للعمل الج

انسانية  مسئوليةجعل الطالب ان يشعر بان الكرة االرضية هي قرية صغيرة خضراء والمحافظة عليها  -4

 جماعية.

 طرائق التعلم والتعليم 

 من خالل المحاضرات. -1
 اللقاء المباشر مع الطلبة )اجراء حوارات(. -2
 السفرات العلمية الى مواقع العمل الزراعي المختلفة. -3
 .لزيادة المستوى العلمي لدى الطلبةاستضافة اساتذة متخصصين  -4

 طرائق التقييم

 االمتحانات الشهرية التحريرية. -1



 

 االمتحانات الشفوية المباشرة. -2
 من خالل االنشطة الصفية والبيتية. -3

 ولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات  العامة والمنق -د 

 اكساب الطالب المتخرج مهارات القاء المحاضرات العلمية على المزارعين بعد تخرجه . -1

اكساب الطالب المتخرج مهارات قيادية وادارية من اجل العمل في  مراكز البحث العلمي للقطاع  -2

 الزراعي .

 لطالب المتخرج مهارات لنقل التكنولوجيا  الحديثة الى البلد .اكساب ا -3

نقل اكساب الطالب مهارات البحث العلمي لالستمرار بالتواصل مع ما يستجد من معلومات ومحاولة  -4

 هو جديد ومفيد الى البلد . ما



 بنية المقرر .115

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 هاز الحاسوب ج -1 2 األول

 هاز موبايل حديثج -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية

األهمية االقتصادية 

 . ألشجار الفاكهة

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 ثلةواألم

 هاز الحاسوب ج -1 2 الثاني

 هاز موبايل حديثج -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية

العوامل المؤثرة في نمو 

 وإنتاج الفاكهة

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 هاز الحاسوب ج -1 2 الثالث

 هاز موبايل حديثج -2

لمشاهدات ا -3

 والتطبيقات الحقلية

المحاضرات  طرق اكثار أشجار الفاكهة

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 هاز الحاسوب ج -1 2 الرابع

 هاز موبايل حديثج -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية

صول أشجار الفاكهةا المحاضرات  

رونية االلكت

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 امتحان الشهر األول 2 الخامس

 هاز الحاسوب ج -1 2 السادس 

 هاز موبايل حديثج -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية

المحاضرات  تقسيم أشجار الفاكهة

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 ولوالحق

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 جهاز الحاسوب  -1 2 السابع 

 جهاز موبايل حديث -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية

المحاضرات  الراحة والسكون

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 جهاز الحاسوب  -1 2 الثامن 

 حديثجهاز موبايل  -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية

العوامل المؤثرة في تطور 

 البراعم الزهرية

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة



 جهاز الحاسوب  -1 2 التاسع

 جهاز موبايل حديث -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية

خصابالتلقيح و اإل المحاضرات  

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 امتحان الشهر الثاني 2 العاشر 

 جهاز الحاسوب  -1 2 الحادي عشر 

 جهاز موبايل حديث -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية

الموافقة وعدم الموافقة 

 والعقم

المحاضرات 

ية االلكترون

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 جهاز الحاسوب  -1 2 الثاني عشر 

 جهاز موبايل حديث -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية

المحاضرات  عقد ونمو الثمار

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 جهاز الحاسوب  -1 2 الثالث عشر

 جهاز موبايل حديث -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية

خف الثمار ) الهدف ، 

 أنواعه ، طرق إجراءه (

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 جهاز الحاسوب  -1 2 الرابع عشر

 حديث جهاز موبايل -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية

المحاضرات  تساقط اإلزهار والثمار

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 امتحان الشهر الثالث 2 الخامس عشر



  

 
 

 القبول  .117

 - المتطلبات السابقة

 طالب 20 أقل عدد من الطلبة 

 طالب 50 أكبر عدد من الطلبة 
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 القراءات المطلوبة :
 كتب المقرر 
 اخرى  

 .جبار حسن النعيمي  .1980  1النفضيةانتاج الفاكهة -1
 .البصرةجامعة 

 .جبار حسن النعيمي  .1980  2انتاج الفاكهة النفضية  -2 

 . البصرةجامعة 

 جهاز كومبيوتر -1  ةمتطلبات خاص

 جهاز موبايل متطور . -2
الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 ت الميدانية ( المهني والدراسا

- 

 



 

 المقررنموذج وصف 

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 

 حتقيقها الطالب من املتوقعة التعلم وخمرجات املقرر خصائص ألهم مقتضياً  إجيازاً  هذا املقرر وصف يوفر

 وصف وبني بينها لربطا من والبد .املتاحة التعلم فرص من القصوى االستفادة حقق قد كان إذا عما مربهناً 

 .الربانمج
 

 جامعة االنبار  المؤسسة التعليمية .118

 علوم االغذيةكلية الزراعة / قسم  القسم الجامعي / المركز .119
 عناية وخزن اسم / رمز المقرر .120

 ر الفواكه والخضرابحوث خزن وحفظ ثممجاالت  البرامج التي يدخل فيها .121

 

 الكتروني المتحانحضوري والكتروني وا أشكال الحضور المتاحة .122

 2021الفصل االول )الخريفي(  الفصل / السنة .123

 ساعة 70 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .124

  تاريخ إعداد هذا الوصف .125

 : أهداف المقرر  .126
 طرق وادوات وسبل خزن وحفظ ثمار الفواكه والخضر القدرة على فهم -أ

ية التعامل بالطرق الفنية الصحيحة لحفظ ورفع قدرة ومهارات طلبة المراحل االولية في كيفزيادة -ب
 وخزن الفواكه والخضر 

  تنمية قدرات الطلبة على استخدام هذه المهارات في التجارب الزراعية والواقع العملي -ج

 

  مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .127
 

 : االهداف المعرفية   -أ

 محصول والمحافظة عليه اطول مدة ممكنة فهم كيفية اجراء سلسلة عمليات تداول ال -

 .القدرة الشخصية على استخدام طرق الخزن المتاحة في حفظ المحصول  -
 



 

 :األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 

 .انواع طرق الخزن المختلفة في حفظ المحصول و المقارنة وايجاد االختالف بينها استخدام  -
 . تنفيذ التجارب الخزنية في الواقع العملي  استخدام هذه الطرق الخزنية في -

 

 طرائق التعليم والتعلم 

  تطبيقات عملية مختبرية .2.محاضرات نظرية                                  1
 ير عن نتائج التجارب الخزنية .تقار4              .تنفيذ تجارب خزنية على المحاصيل المختلفة 3

 طرائق التقييم  

 %30متحانات الفصلية اال -
 %20الجانب العملي  -
 %50االمتحان النهائي  -

 مهارات التفكير -ج

  افضل طرق الخزن في الجانب العملي قدرة الطلبة على تحديد  -
 تحديد افضل سبل ووسائل حفظ المحصول والتوصية بها  -

  

 طرائق التعلم والتعليم 

 

 طرائق التقييم

 

 ولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات  العامة والمنق -د 

 الطرق الخزنية في الجانب العملي االقتصادي ..استخدام 1

  هذه الطرق الخزنية في القطاع الزراعي ..توظيف 2

 االستفادة من سبل الخزن وطرق حفظ المحصول المتاحة في توجيه االستثمار عليها .3
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 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

االهمية االقتصادية  اهمية الخزن للثمارفهم  5 األول

 للخزن

اسئلة  سبورة بيضاء

 ومناقشة

فهم الية وانواع التنفس  5 الثاني

 في الثمار
 التنفس في الثمار

اسئلة  ورة بيضاءسب

 ومناقشة

فهم انواع الهرمونات  5 الثالث

 وتأثيرها 

نأثير الهرمونات على 

 الثمار

اسئلة  سبورة بيضاء

 ومناقشة

فهم طرق ومقاييس  5 الرابع

 النضج

اسس ومقاييس النمو 

 والنضج

اسئلة  سبورة بيضاء

 ومناقشة

 األولامتحان الشهر   الخامس

ت فهم انواع المركبا 5 السادس 

 الكيمياوية 

التركيب الكيمياوي 

  للثمار 

اسئلة  سبورة بيضاء

 ومناقشة

التعرف على انواع   5 السابع 

 طرق التبريد 
 تبريد القمار بعد القطف

اسئلة  سبورة بيضاء

 ومناقشة

 فهم انواع طرق الخزن 5 الثامن 
  الخزن المبرد

اسئلة  سبورة بيضاء

 ومناقشة

 معدل فهم الية الخزن ال 5 التاسع
 الخزن المعدل

اسئلة  سبورة بيضاء

 ومناقشة

 الثانيامتحان الشهر   العاشر 

 الية الخزن المخلخلفهم  5 الحادي عشر 
 الخزن المخلخل

اسئلة  سبورة بيضاء

 ومناقشة

 هم طرق االنضاجف 5 الثاني عشر 
 االنضاج الصناعي

اسئلة  سبورة بيضاء

 ومناقشة

 الت فهم انواع المعام 5 الثالث عشر
 معاملة الثمار بعد القطف

اسئلة  سبورة بيضاء

 ومناقشة

فهم انواع طرق خزن  5 الرابع عشر

 االزهار
 قطف االزهار وخزنها 

اسئلة  سبورة بيضاء

 ومناقشة

 امتحان الشهر الثالث  الخامس عشر
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  المتطلبات السابقة

 15-10 أقل عدد من الطلبة 

 50 أكبر عدد من الطلبة 
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 القراءات المطلوبة :
 كتب المقرر 
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 ية بعد الحصاد فسلجة الحاصالت البستن-1

 الدكتور عبد االله مخلف العاني 

 الحاصالت البستنية حفظها والعناية بها  -2

 الدكتور فاروق فرج جمعة      الدكتورعبد االله مخلف العاني 

 عناية وتخزين الفواكه والخضر -3

 د عبد االله مخلف العاني      د عدنان ناصر مطلوب 

 د يوسف حنة يوسف 

   ةمتطلبات خاص

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 

 

 



 
 

 المقررنموذج وصف 

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 

 حتقيقها الطالب من املتوقعة التعلم وخمرجات املقرر خصائص ألهم مقتضياً  إجيازاً  هذا املقرر وصف يوفر

 وصف وبني بينها لربطا من والبد .املتاحة التعلم فرص من القصوى االستفادة حقق قد كان إذا عما مربهناً 

 .الربانمج
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 : ية  االهداف المعرف -أ
 .النباتات اكثار ومنشأةية العالم النباتات اكثار باسس الطالب فيتعر 1-

 .النباتات اكثار تطور و نشوء عن تاريخية نبذة -2

 .بالبذور لالكثار ويةالخل واالسس نباتاتلل الخضريكثارالا بطرق الطالبف يتعر -3

 

 :األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  -ب 
 .المشاتل سيمتق, المشاتل بانواع بالطال فيتعر -1

 ,الزجاجيةيوت الب , النباتات كثارفي ا  المستعملة للمنشأت ميدانية زيارات -2

 .والمدفأة الباردة لمراقدا , الظلل

 , البستنية النباتات تنمية و اكثارفي  المستعملة باالوساط الطالبف يتعر -3

 .االوساط انواع

 .المتوفر حسب و ليةااله او ميةكوالح المشاتل بعض الى زيارة -4

 .الزراعية االوساط اعداد  ,تيةالنبا االنسجة زراعة مختبر الىزيارة  -5

 

 طرائق التعليم والتعلم 

 . بالمادة المتعلقة والمحاضرات سياتباالسا الطلبة ويدتز -1

 . يصال المعلومة بشكل جيد وواضحا لغرض Power point العرض ليباسا ستخداما -2

 مع استخدام وسائل العرض الحديثة. المحاضرةاتباع اسلوب  -3

 .لطلبة من خالل طرح االسئلة عليهمالحوار المباشر مع ا -4

 الواجبات البيتية )كتابة التقاريرالعلمية(. -5

 التعلم من خالل الممارسات الحقلية التطبيقية. -6

 

 طرائق التقييم  

 االمتحانات الشهرية. -1

 (.Quizات السريعة )االمتحان -2

 .التقييم من خالل النشاط الصفي -3

 .ماتيةمن خالل اعداد التقارير العلمية واالستفادة من الشبكات المعلو -4

 االمتحانات النهائية. -5

 مايخص المادة الدراسية. حول وضيحيةالت والرسوم البوسترات عمل خالل من الطلبة نشاطات -6

 

 مهارات التفكير -ج

 . الطلبة على جيةاالستنتا االسئلة طرح -1

 . لها الحلول ايجادو المادة من مليالع الجزءي ف الطلبةي تصادف الت والمعوقات للمشاكل الحلول ديجاا -2

 المواضيع. على بيقاتوتط ارينتم حل من ممكن عدد اكبر اجراء من الطلبةتمكين   -3

 

 طرائق التعلم والتعليم 

 من خالل المحاضرات. -1

 اللقاء المباشر مع الطلبة )اجراء حوارات(. -2

 المختلفة. ةالسفرات العلمية الى مواقع العمل الزراعي -3

 .لزيادة المستوى العلمي لدى الطلبةاستضافة اساتذة متخصصين  -4

 . المختصة الدوائر مع سيقبالتن ريسيةتد برامج وضع -5

 . العمل بيئةل مشابهة القسم قبل من ريسيةتد مناهج ضعو -6

 تكليف الطلبة بأجراء البحوث والتقارير. -7

 تكليف الطلبة بالذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول المواضيع العلمية. -8

 



 

 طرائق التقييم

 االمتحانات الشهرية التحريرية. -1

 االمتحانات الشفوية المباشرة. -2

 .من خالل االنشطة الصفية والبيتية -3

 ل مشاركتهم بالبحوث والتقارير العلمية.تقييم الطلبة حو -4

 مناقشة البحوث والتقارير والقائها امام الطلبة  -5

اعداد التقارير بعد االنتهاء من فترة التطبيق العملي لمعرفة مدى تمكن الطلبة من تشخيص المشكالت وكيفية ايجاد  -6

 الحلول لها.

 

 ى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخر -د 

 .عد تخرجهاكساب الطالب المتخرج مهارات القاء المحاضرات العلمية على المزارعين ب -1

 .اكز البحث العلمي للقطاع الزراعيمرقيادية وادارية من اجل العمل في اكساب الطالب المتخرج مهارات  -2

 .قل التكنولوجيا الحديثة الى البلدلمتخرج مهارات لناكساب الطالب ا -3

اكساب الطالب مهارات البحث العلمي لالستمرار بالتواصل مع ما يستجد من معلومات في حقل العلوم البستنية في  -4

 .هو جديد ومفيد الى البلدالخارج ومحاولة ما 
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 األسبوع
 الساعات

 )ن + ع(
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
المساق  /اسم الوحدة 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 المحاضرات -1 5 األول

  جهاز الحاسوب -2

 ل حديثجهاز موباي -3

المشاهدات  -4

 والتطبيقات الحقلية

ن: نبذة تاريخية عن نشوء 

 وتطوراكثار النبات

 

ع: انواع المشاتل, تقسيم 

 المشاتل

 

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

 العملي في

 المختبرات

 الحقولو

اجراء اختبارات 

يومية وشهرية 

من خالل وضع 

االسئلة حول 

موضوع المادة 

الدراسية لمعرفة 

مدى استيعاب 

الطلبة للموضوع 

فضال عن 

 المناقشات.

 

 المحاضرات -1 5 الثاني

  جهاز الحاسوب -2

 ل حديثجهاز موباي -3

لمشاهدات ا -4

 والتطبيقات الحقلية

)االكثار ن: االكثار الجنسي 

بالبذور( كيفية تكون البذور 

وتطور الجنين, التغيرات 

التي تحدث في الجنين اثناء 

تطوره وبلوغه, انبات 

البذور, سكون البذور, 

المعامالت التي تنهي سكون 

البذور, التغيرات التي تحدث 

في البذرة والجنين خالل 

السكون وبعد انتهائه, مزايا 

 ومساوئ االكثار الجنسي.

 

لمنشات المستعملة في ع: ا

ت, البيوت اكثار النبا

الزجاجية, البيوت 

ستيكية, الظلل الخشبية, البال

 المراقد المدفأة والباردة.

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

اجراء اختبارات 

يومية وشهرية 

من خالل وضع 

االسئلة حول 

موضوع المادة 

الدراسية لمعرفة 

استيعاب مدى 

الطلبة للموضوع 

فضال عن 

 المناقشات.

 

 المحاضرات -1 5 الثالث

 جهاز الحاسوب  -2

 جهاز موبايل حديث -3

المشاهدات  -4

 والتطبيقات الحقلية

ن: المعامالت التي تشجع 

انبات البذور, المعاملة 

بالبرودة والرطوبة 

)التنضيد(, المعاملة 

بمنظمات النمو, اوساط 

ظروف زراعة البذور, ال

البيئية وتأثيرها في انبات 

 البذور.

 

ع: االوساط المستعملة في 

تنمية واكثار النباتات 

البستنية, انواع االوساط 

 الزراعية.

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

اجراء اختبارات 

يومية وشهرية 

من خالل وضع 

االسئلة حول 

موضوع المادة 

الدراسية لمعرفة 

مدى استيعاب 

الطلبة للموضوع 

فضال عن 

 المناقشات.

 

 المحاضرات -1 5 الرابع

 جهاز الحاسوب  -2

 جهاز موبايل حديث -3

المشاهدات  -4

 والتطبيقات الحقلية

ن: االسس الخلوية لألكثار 

 بالبذور

 

األكثار بالبذور, انتاج  ع:

البذور, المعامالت للبذور 

 قبل الزراعة

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

اجراء اختبارات 

يومية وشهرية 

من خالل وضع 

االسئلة حول 

موضوع المادة 

الدراسية لمعرفة 

مدى استيعاب 

الطلبة للموضوع 

فضال عن 

 المناقشات.



 امتحان الشهر األول 5 الخامس

 المحاضرات -1 5 السادس 

 جهاز الحاسوب  -2

 جهاز موبايل حديث -3

المشاهدات  -4

 والتطبيقات الحقلية

ن: االكثار الالجنسي 

 للنباتات )االكثار الخضري(

 

ع: استخراج البذور, زراعة 

بذور بعض انواع محاصيل 

تفريد  ,الخضر والفاكهة

 واقلمة الشتالت.

المحاضرات 

اللكترونية ا

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

اجراء اختبارات 

يومية وشهرية 

من خالل وضع 

االسئلة حول 

موضوع المادة 

الدراسية لمعرفة 

مدى استيعاب 

الطلبة للموضوع 

فضال عن 

 المناقشات.
 المحاضرات -1 5 السابع 

 جهاز الحاسوب  -2

 جهاز موبايل حديث -3

المشاهدات  -4

 قات الحقليةوالتطبي

ن: طرق اكثار النباتات 

الجنسيا, مزايا ومساوئ 

االكثار الالجنسي, االسس 

الخلوية لألكثار الخضري 

للنباتات, االكثار بواسطة 

العقل, العوامل المؤثرة في 

 نجاح االكثار بالعقل.

 

ع: كيقية تحضير العقل, 

تطبيقات عملية لألكثار 

 بالعقل.

المحاضرات 

االلكترونية 

يق والتطب

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

اجراء اختبارات 

يومية وشهرية 

من خالل وضع 

االسئلة حول 

موضوع المادة 

الدراسية لمعرفة 

مدى استيعاب 

الطلبة للموضوع 

فضال عن 

 المناقشات.

 المحاضرات -1 5 الثامن 

 جهاز الحاسوب  -2

 جهاز موبايل حديث -3

المشاهدات  -4

 والتطبيقات الحقلية

سس الفسيولوجية ن: اال

والتشريحية لالكثار 

الخضري, الساللة 

الخضرية, التغايرات التي 

تحدث في النباتات المكثرة 

خضريا, التغايرات البيئية, 

التغايرات الوراثية, 

 الطفرات, الكايميرا.

 

ع: طرق معاملة العقل 

لزيادة نسبة التجذير, 

المعاملة بمنظمات النمو 

النباتية, كيفية تحضير 

ليل منظمات النمو محا

 النباتية.

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

جراء اختبارات 

يومية وشهرية 

من خالل وضع 

االسئلة حول 

موضوع المادة 

الدراسية لمعرفة 

مدى استيعاب 

الطلبة للموضوع 

فضال عن 

 المناقشات.

 المحاضرات -1 5 التاسع

 جهاز الحاسوب  -2

 هاز موبايل حديثج -3

المشاهدات  -4

 والتطبيقات الحقلية

ن: االكثار الخضري 

 بالتطعيم

 

ع: تفريد الشتالت, زراعة 

 الشتالت بالمكان المستديم.

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

جراء اختبارات 

يومية وشهرية 

من خالل وضع 

االسئلة حول 

موضوع المادة 

ة لمعرفة الدراسي

مدى استيعاب 

الطلبة للموضوع 

فضال عن 

 المناقشات.
 امتحان الشهر الثاني 5 العاشر 

 المحاضرات -1 5 الحادي عشر 

 جهاز الحاسوب  -2

 جهاز موبايل حديث -3

ن: انتاج اصول الفاكهة, 

مواصفات االصول الجيدة, 

طرق اكثار االصول, 

وعدم الموافقة, الموافقة 

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

في  العملي

جراء اختبارات 

يومية وشهرية 

من خالل وضع 

االسئلة حول 

موضوع المادة 



المشاهدات  -4

 والتطبيقات الحقلية

التأثيرات المتبادلة بين 

 الطعم واالصل.

 

طرق االكثار بالتطعيم, ع: 

االكثار باألجزاء 

المتخصصة, االكثار 

بالفسائل, االكثار بالدرنات, 

ثار بالكورمات, االكثار االك

باألبصال, االكثار 

بالرايزومات, االكثار 

 بالمدادات.

المختبرات 

 والحقول
الدراسية لمعرفة 

مدى استيعاب 

الطلبة للموضوع 

فضال عن 

 المناقشات.

 المحاضرات -1 5 الثاني عشر 

 جهاز الحاسوب  -2

 جهاز موبايل حديث -3

المشاهدات  -4

 والتطبيقات الحقلية

 لخضريا ن:االكثار

بالتركيب, االسس 

ب, التشريحية لألكثار بالتركي

 .االكثار الخضري بالترقيد

 
االكثار الخضري  ع: طرق

بالتركيب, طرق االكثار 

 الخضري بالترقيد.

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

جراء اختبارات 

يومية وشهرية 

من خالل وضع 

االسئلة حول 

ادة موضوع الم

الدراسية لمعرفة 

مدى استيعاب 

الطلبة للموضوع 

فضال عن 

 المناقشات.
 المحاضرات -1 5 الثالث عشر

 جهاز الحاسوب  -2

 جهاز موبايل حديث -3

المشاهدات  -4

 والتطبيقات الحقلية

ن: االكثار الدقيق للنباتات, 

االكثار بتقنية زراعة 

 االنسجة النباتية.

 

ع: زيارة الى بعض المشاتل 

 لحكومية او االهلية.ا

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

جراء اختبارات 

يومية وشهرية 

من خالل وضع 

االسئلة حول 

موضوع المادة 

الدراسية لمعرفة 

مدى استيعاب 

الطلبة للموضوع 

فضال عن 

 المناقشات.
 المحاضرات -1 5 الرابع عشر

 جهاز الحاسوب  -2

 موبايل حديث جهاز -3

المشاهدات  -4

 والتطبيقات الحقلية

ن: طرق االكثار الدقيق 

للنباتات, مزايا ومساوئ 

االكثار بتقنية زراعة 

االنسجة النباتية, طرق 

اقلمة النباتات الناتجة عن 

 الزراعة النسيجية.

 

ع: زيارة الى مختبر زراعة 

االنسجة النباتية, التعرف 

على كيفية اعداد اوساط 

ر والتنمية المستخدمة االكثا

بتقنية زراعة االنسجة 

 النباتية.

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

جراء اختبارات 

يومية وشهرية 

من خالل وضع 

االسئلة حول 

موضوع المادة 

الدراسية لمعرفة 

مدى استيعاب 

الطلبة للموضوع 

فضال عن 

 المناقشات.

 ن الشهر الثالثامتحا 5 الخامس عشر
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 - المتطلبات السابقة

 طالب 20 أقل عدد من الطلبة 

 طالب 50 أكبر عدد من الطلبة 
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 األسبوع
 الساعات

 )ن + ع(
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 المحاضرات -1 5 األول

  جهاز الحاسوب -2

 ل حديثجهاز موباي -3

المشاهدات  -4

 ات الحقليةوالتطبيق

المصطلحات ذات العالقة ن: 

بمنظمات النمو النباتية 

 وتطبيقاتها.

 

تحضير واستخدام ع: 

التراكيز المختلفة من 

 منظمات النمو النباتية.

 

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

 العملي في

 المختبرات

 الحقولو

اجراء اختبارات 

يومية وشهرية 

من خالل وضع 

االسئلة حول 

دة موضوع الما

الدراسية لمعرفة 

مدى استيعاب 

الطلبة للموضوع 

فضال عن 

 المناقشات.

 

 المحاضرات -1 5 الثاني

  جهاز الحاسوب -2

 ل حديثجهاز موباي -3

لمشاهدات ا -4

 والتطبيقات الحقلية

 االوكسيناتن: 

 

امثلة تطبيقية عن ع: 

استخدام منظمات النمو 

 النباتية.

لمحاضرات ا

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

اجراء اختبارات 

يومية وشهرية 

من خالل وضع 

االسئلة حول 

موضوع المادة 

الدراسية لمعرفة 

مدى استيعاب 

الطلبة للموضوع 

فضال عن 

 المناقشات.

 
 المحاضرات -1 5 الثالث

  جهاز الحاسوب -2

 ل حديثجهاز موباي -3

ات المشاهد -4

 والتطبيقات الحقلية

 الجبرليناتن: 

 

امثلة تطبيقية عن ع: 

استخدام منظمات النمو 

 النباتية.

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

اجراء اختبارات 

يومية وشهرية 

من خالل وضع 

االسئلة حول 

موضوع المادة 

الدراسية لمعرفة 

مدى استيعاب 

الطلبة للموضوع 

ضال عن ف

 المناقشات.

 
 المحاضرات -1 5 الرابع

 جهاز الحاسوب  -2

 جهاز موبايل حديث -3

المشاهدات  -4

 والتطبيقات الحقلية

 السايتوكاينيناتن: 

 

انظمة التحويل ووحدات ع: 

 القياس.

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

اجراء اختبارات 

يومية وشهرية 

ل وضع من خال

االسئلة حول 

موضوع المادة 

الدراسية لمعرفة 

مدى استيعاب 

الطلبة للموضوع 

فضال عن 

 المناقشات.

 امتحان الشهر األول 5 الخامس

 المحاضرات -1 5 السادس 

 جهاز الحاسوب  -2

 جهاز موبايل حديث -3

المشاهدات  -4

 والتطبيقات الحقلية

  االثيلينن: 

 

نظام رش المجموع ع: 

 Foliarالخضري )
Application) 

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

اجراء اختبارات 

يومية وشهرية 

من خالل وضع 

االسئلة حول 

موضوع المادة 

الدراسية لمعرفة 

مدى استيعاب 

الطلبة للموضوع 



فضال عن 

 المناقشات.

 المحاضرات -1 5 السابع 

 جهاز الحاسوب  -2

 وبايل حديثجهاز م -3

المشاهدات  -4

 والتطبيقات الحقلية

 حامض االبسيسيكن: 

 

تطبيقات حقلية لنظام ع: 

 رش المجموع الخضري.

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

اجراء اختبارات 

يومية وشهرية 

من خالل وضع 

االسئلة حول 

موضوع المادة 

الدراسية لمعرفة 

مدى استيعاب 

الطلبة للموضوع 

فضال عن 

 المناقشات.
 المحاضرات -1 5 الثامن 

 جهاز الحاسوب  -2

 جهاز موبايل حديث -3

المشاهدات  -4

 والتطبيقات الحقلية

 معوقات النمو النباتية.ن: 

 

االختبارات الحيوية ع: 

 لمنظمات النمو النباتية.

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 ولوالحق

جراء اختبارات 

يومية وشهرية 

من خالل وضع 

االسئلة حول 

موضوع المادة 

الدراسية لمعرفة 

مدى استيعاب 

الطلبة للموضوع 

فضال عن 

 المناقشات.
 المحاضرات -1 5 التاسع

 جهاز الحاسوب  -2

 جهاز موبايل حديث -3

المشاهدات  -4

 والتطبيقات الحقلية

 البراسينوسترويداتن: 

 

وجيني االس الهدرع: 

للمحلول وتداخله مع 

 منظمات النمو النباتية.

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

جراء اختبارات 

يومية وشهرية 

من خالل وضع 

االسئلة حول 

موضوع المادة 

الدراسية لمعرفة 

مدى استيعاب 

الطلبة للموضوع 

فضال عن 

 المناقشات.
 الثاني امتحان الشهر 5 العاشر 

 الحادي عشر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحاضرات -1 5

 جهاز الحاسوب  -2

 جهاز موبايل حديث -3

المشاهدات  -4

 والتطبيقات الحقلية
 حامض الساليسيلكن: 

 

تطبيقات عن التأثيرات ع: 

الفسلجية لمنظمات النمو 

 النباتية.

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

اء اختبارات جر

يومية وشهرية 

من خالل وضع 

االسئلة حول 

موضوع المادة 

الدراسية لمعرفة 

مدى استيعاب 

الطلبة للموضوع 

فضال عن 

 المناقشات.

 المحاضرات -1 5 الثاني عشر 

 جهاز الحاسوب  -2

 جهاز موبايل حديث -3

المشاهدات  -4

 والتطبيقات الحقلية

 حامض الجاسمونيك ن:

  
التأثيرات تطبيقات عن ع: 

الفسلجية لمنظمات النمو 

  النباتية.

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

جراء اختبارات 

يومية وشهرية 

من خالل وضع 

االسئلة حول 

موضوع المادة 

الدراسية لمعرفة 

مدى استيعاب 



الطلبة للموضوع 

فضال عن 

 المناقشات.
 المحاضرات -1 5 الثالث عشر

 جهاز الحاسوب  -2

 جهاز موبايل حديث -3

المشاهدات  -4

 والتطبيقات الحقلية

 االمينات المتعددةن: 

 

الزراعة النسيجية ع: 

واالكثار الدقيق وتطبيقات 

 منظمات النمو النباتية.

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

جراء اختبارات 

يومية وشهرية 

 من خالل وضع

االسئلة حول 

موضوع المادة 

الدراسية لمعرفة 

مدى استيعاب 

الطلبة للموضوع 

فضال عن 

 المناقشات.
 المحاضرات -1 5 الرابع عشر

 جهاز الحاسوب  -2

 جهاز موبايل حديث -3

المشاهدات  -4

 والتطبيقات الحقلية

التداخل بين منظمات ن: 

نمو  النمو النباتية ومرحلة

 النبات وتركيبه التشريحي 

 والعوامل البيئية.

 

 HPLCاستخدام جهاز ع: 

في استخالص وعزل وتنقية 

 الهرمونات النباتية.

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

جراء اختبارات 

يومية وشهرية 

من خالل وضع 

االسئلة حول 

موضوع المادة 

الدراسية لمعرفة 

مدى استيعاب 

الطلبة للموضوع 

ن فضال ع

 المناقشات.
 امتحان الشهر الثالث 5 الخامس عشر
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 كتب المقرر 
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, أ.د.  2014تطبقاتها واستعماالتها البستنية,  –منظمات النمو النباتية  -1

 مكي علوان الخفاجي.

2- Plant Hormones ,2004 ,Davies, H. 

 يوترجهاز كومب -1  ةمتطلبات خاص

 مستلزمات مختبرية. -3
الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل المثال 

محاضرات الضيوف والتدريب المهني والدراسات 

 .الميدانية ( 
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 - المتطلبات السابقة

 طالب 20 أقل عدد من الطلبة 

 طالب 50 أكبر عدد من الطلبة 
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 .الربانمج
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 أوال : أهمية خزن الثمار ومقدار الفقد اثناء الخزن 

  الهرمونات النباتية وعالقتها بنضج الثمار دراسة ثانيا : دراسة مراحل نمو الثمار 

 الحصاد دراسة االنضاج الصناعي للثمار قبل وبعد : ثالثا

 لالثيلين : دراسة تنفس الثمار وانتاجها رابعا

 : دراسة التركيب الكيمياوي للثمار وقيمتها الغذائية وعالقتها بطول مدة الخزن خامسا 



 : دراسة طرق جني وفرز وتدريج وتعبئة وخزن ثمار الفواكه والخضر سادسا

 :  دراسة االمراض التي تصيب الثمار اثناء الخزن المبردسابعا

 ا: دراسة طرق حفظ االزهار ثامن
-  
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 يعرف الطالب: 

 الطرق العلمية الحديثة في جني وفرز وتدريج وتعبئة وخزن ثمار الفواكه والخضر  -1
 المطلوبة لعملية الخزن  األساسيةالمستلزمات  -2
 النظريات الحديثة في تفسير اضرار البرودة  -3
 الخزن في جو هوائي معد والخزن في جو هوائي مخلخل  -4
 كيفية خزن وحفظ االزهار والثمار الطول فترة ممكنة مع المحافظة على قيمتها الغذائية والنوعية  -5

 طرائق التعليم والتعلم      

  خزن الثمار االهتمام بالبرنامج المختبري في 

  للمخازن المبردة الزيارات الميدانية 

 مختلفة من الثمار في المخازن المبردة  أنواعقيام الطالب بتجارب لخزن 

 

 
 طرائق التقييم      

 النظرية االختبارات
 العملية االختبارات

 والدراسات التقارير

 الزيارات الميدانية  للحقول والمحطات البحثية التابعه للكلية 

 

 

 
 مهارات التفكير -ج

 بما الطالب يعتقد ان هو المهارة هذه من الهدف وان الطالب قدرة حسب التفكير مهارة
 التفكير على القدرة تحسين على ويعمل يفكر ان يجب وكيف وماذا متى وفهمملموس  هو

 معقول بشكل

 المالحظات واالدراك -
 التحليل والتفسير -
 االعداد والتقويم -
 

 

 التعلم في الناقد التفكير استراتيجية



 

 طرائق التعليم والتعلم     

 الذهني العصف

لخزن المبرد والمعامالت ا مفهومالطالب   يتعلم ان مثال الطالب قدرة حسب التفكير استراتيجية

 اإلضافية الطالة مدة الخزن 

 العلى يرمز مصطلح وهي Critical Thinking التعلم في الناقد التفكير استراتيجية

 المطلوب الحل الى للوصول منطقيا   تحليلها ثم ما مشكلة طرح الى يهدف والتي التفكير مستويات

 

 

 
 طرائق التقييم    

 - النظرية االختبارات 1

 - العملية االختبارات 2

 والدراسات التقارير 3

 

 

 

 

 
 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 

 - ) الكالم في وثقة بوضوح األفكار عن التعبير على القدرة ( اللفظي التواصل. 1
 Team work - مجموعة ضمن بثقة العمل ( الجماعي العمل.  2
 - لمشكلة حال   والمبادئ الحقائق لتأسيس علمي منهجي بشكل المعلومات جمع ( التحقيق تحليل.  3

 .معينة
 الكتابة في بوضوح نفسك عن التعبير على القدرة ( الكتابي االتصال.  4
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 المرحلة الرابعة / انتاج بذور الخضر /تكنولوجيا بذور 

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التعليم

طريقة 

 التقييم

الخزن المبرد  أهمية 2 االول

لثمار واالهمية 

 االقتصادية للخزن 

شرح وعرض   عناية وخزن الثمار 

 المحاضرة 
امتحان 

 يومي 

مقدار الفقد في الثمار  2 الثاني 

  اثناء الخزن 
شرح وعرض  عناية وخزن الثمار  

 المحاضرة 

 امتحان

التركيب الكيميائي  2 الثالث 

 للثمار 

شرح وعرض  عناية وخزن الثمار  

 المحاضرة 

 امتحان

شرح وعرض  عناية وخزن الثمار   مراحل نمو الثمار  2 الرابع 

 المحاضرة 

 امتحان

الهرمونات النباتية  2 الخامس

 وعالقتها بالنضج 

شرح وعرض  عناية وخزن الثمار  

 المحاضرة 

 امتحان

شرح وعرض  عناية وخزن الثمار   التنفس في الثمار  2 لسادس 

 المحاضرة 

 امتحان

شرح وعرض  عناية وخزن الثمار    االثيليلن  2 السابع 

 المحاضرة 

 امتحان

شرح وعرض  عناية وخزن الثمار    طرق الخزن  2 الثامن 

 المحاضرة 

 امتحان

شرح وعرض  عناية وخزن الثمار    التبريد المبدئي  2 التاسع 

 المحاضرة 

 امتحان

الخزن في جو هوائي  2 العاشر 

 معدل 
شرح وعرض  عناية وخزن الثمار  

 المحاضرة 

 امتحان

الخزن في جو هوائي  2 الحادي عشر 

  مخلخل

شرح وعرض  عناية وخزن الثمار  

 المحاضرة 

 امتحان

شرح وعرض  عناية وخزن الثمار    اضرار البرودة  2 الثاني عشر 

 المحاضرة 

 امتحان

 يالصناعاالنضاج  2 الثالث عشر 

 ثمار لل

شرح وعرض  عناية وخزن الثمار  

 المحاضرة 

 امتحان

معاملة الثمار بعد  2 الرابع عشر

  القطف 

شرح وعرض  عناية وخزن الثمار  

 المحاضرة 

 امتحان

شرح وعرض  عناية وخزن الثمار   قطف االزهار وخزنها  2 الخامس عشر 

 المحاضرة 

 امتحان
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 مركزي المتطلبات السابقة

 50 أقل عدد من الطلبة 

 100 أكبر عدد من الطلبة 
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 القراءات المطلوبة :
 كتب المقرر 
 اخرى  

عنايةًوختزينًالفواكهًواخلضرًأتليفًد.عبدًااللهًخملفًوًد.عداننًانصرً
 مطلوبًوًد.يوسفًحناًيوسفًً

 فسلجةًاحلاصالتًالبستنيةًبعدًاحلصادًأتليفًد.ًعبدًااللهًخملفً
مجعةًوًد.عبدًااللهًًاحلاصالتًالبستنيةًحفظهاًوالعنايةًهباًأتليفًد.فاروق

 خملفً
ً خمتصة علمية جمالت ومن االنرتنيت من حديثة مقاالت

ًضية ااالفرًت واملكتبة قيةاًرالع زرعيةال العلومًجملة
ً

ًاالجهزةًاملختربيةًالتخصصيةً  ةمتطلبات خاص
ًاالجهزةًاملختربيهًيفًالدوائرًالزراعيةًذاتًالعالقةً

 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 

ًايفادًالطلبةًوخاصةًاألوائلًمنهمًعلىًاقسامهمًالعلميةًاىلًخارجًالعراقًوخاصةًيفً-
حسبًرغبتهًوحبسبًالتخصصاتًاملوجودةًيف ًالدولًاملتقدمةًلتطويرًاملهاراتًكالً 

ًالعلمي.القسمً
ًالتعاونًبنيًاجلامعاتًالعراقيةًواجلامعاتًالعامليةًمنًخاللًايفادًالتدريسينيًاىلً-2ً

ًاجلامعاتًالعامليةً.
تطويرًفكرةًاالستاذًالزائرًلرفدًاجلامعاتًالفتيةًابخلرباتًواخرًماتوصلًاليهًً-3ً

 يفًاجملاالتًالزراعيةًالعلم



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 المقررنموذج وصف 

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 

 حتقيقها الطالب من املتوقعة التعلم وخمرجات املقرر خصائص ألهم مقتضياً  إجيازاً  هذا املقرر وصف يوفر

 وصف وبني بينها الربط من والبد .املتاحة التعلم فرص من القصوى االستفادة حقق قد كان إذا عما مربهناً 

 .الربانمج

 

 جامعة االنبار  المؤسسة التعليمية .170

 البستنة وهندسة الحدائق -كلية الزراعة  القسم الجامعي / المركز .171
 نبات عام اسم / رمز المقرر .172

 Microsoft Word -1 البرامج التي يدخل فيها .173
2- Microsoft Power point 
3- Microsoft Excel  
4- Classroom 
5- You tube 
6- Google meet 

  Classroomمادة النظري : تعطى عن طريق برنامج  -1 أشكال الحضور المتاحة .174

% عبر برنامج 50و  حضوريا% 50تعطى مادة العملي :  -2

Classroom  
 2020/  خريفيالالفصل  الفصل / السنة .175

 ساعة 75 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .176

 23/3/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف .177

 : أهداف المقرر  .178
هو الدراسة العلمية للحياة النباتية وهو احد فروع علم االحياء ويغطي علم النبات مجاال  النبات علم يبحث -1

 .  وتطور الشكل للنباتواسعا من التوجهات العلمية التي تدرس نمو وتكاثر 

 .نبذة تاريخية عن علم النبات ودراسته واهمية النباتات لالنسان  -2

 .  طرق تصنيف النبات -3

 .  لنباتالوصف المورفولوجي لدراسة  -4

 . التعرف على انواع مختلفة من النباتات ) عشبية ، خشبية ، حولية ، ذات حولين ، معمرة ( -5



 وطرائق التعليم والتعلم والتقييممخرجات التعلم  .179

 :   المعرفة والفهم -أ
  الدراسة العلمية والجانب البحثي. اهمية  على الطالب يتعرف ان  1-

 انواع البذور للنباتات على   الطالب يتعرف ان - 2

  .  العمليات الزراعية في الحقل  على الطالب يتعرف ان - 3

تصنيف النباتات ) انواع الجذور والسيقان واالوراق والنورات والبذور انظمة  على الطالب عرفتي ان - 4

  والثمار (

 

 : المهارات الخاصة بالموضوع –ب 

 .والتطبيق الناحية من ههميتأو النبات علم على الطالب تعرف -1

 .معلوماتعلى جمع ال الطالب قدرةزيادة   -2

نظم اجراء زراعة البذور ومشاهدة انواع مختلفة من النباتات والفروقات بينها من حيث  الطالب تعليم -3

 .المظهر الخارجي والنمو وغيرها 

 طرائق التعليم والتعلم 

 .مثل الداتا شو  مع استخدام وسائل العرض الحديثة المحاضرةاتباع اسلوب  -1
 . عطاء دروس عملية لتعليم الطلبة ا -2
 . واشاعة االسلوب التفاعليالحوار المباشر مع الطلبة من خالل طرح االسئلة  -3
 الواجبات البيتية )كتابة التقاريرالعلمية(. -4
 

 طرائق التقييم  

 .لفصليةاالمتحانات ا -1
 االمتحانات السريعة )الكوزات(. -2
 .والمناقشة المباشرة التقييم من خالل النشاط الصفي  -3
 اعداد التقارير العلمية واالستفادة من الشبكات المعلوماتية .من خالل  -4

 النهائية. االمتحانات -5
 مهارات التفكير -ج

 .النبات على التعرف على اهمية علم الطالب  حث  -1

 . كيفية جمع البيانات وعرضها باالسلوب العلمي الواضح -2

 .  لحديثة في جمع المعلوماتاستخدام التقانات ا -3

  . لمعنية بتحليل لمختلف القياساتحث الطالب على استخدام البرامج الحديثة ا -4

 .حث الطالب على محبة العلم الذي يتلقاه وكيف يترجمه الى عمل على ارض الواقع -5

 

 طرائق التعلم والتعليم 

 من خالل المحاضرات. -1
 اللقاء المباشر مع الطلبة )اجراء حوارات(. -2
 .االستفادة من بيانات الدراسات السابقة وتحليلها والخروج بنتائج منها  -3
 .لزيادة المستوى العلمي لدى الطلبةاستضافة اساتذة متخصصين  -4

 



 

 طرائق التقييم

 االمتحانات الشهرية التحريرية. -1
 االمتحانات الشفوية المباشرة. -2
 من خالل االنشطة الصفية والبيتية. -3

 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 .  النبات في الحياة العمليةاستغالل علم القدرة على اكساب الطالب المتخرج  -1

 .في الزراعة  تساعده على انشاء مشاريع كبيرةاكساب الطالب المتخرج مهارات  -2

علم النبات اكساب الطالب مهارات البحث العلمي لالستمرار بالتواصل مع ما يستجد من معلومات في  -4

 هو جديد ومفيد الى البلد . في الخارج ومحاولة ما
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 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 هاز الحاسوب ج -1 5 األول

 هاز موبايل حديثج -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية
نبذة تاريخية حول علم 

 النبات واهميته

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

 العملي في

 المختبرات

 الحقولو

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 هاز الحاسوب ج -1 5 الثاني

 هاز موبايل حديثج -2

لمشاهدات ا -3

 والتطبيقات الحقلية
المركبات الالعضوية 

 في النباتات وانواعها

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 هاز الحاسوب ج -1 2 الثالث

 هاز موبايل حديثج -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية

علم وظائف االعضاء 

 النباتية

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 هاز الحاسوب ج -1 5 الرابع

 هاز موبايل حديثج -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية
 تشريح النبات

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

 والمناقشات

 واألمثلة

 امتحان الشهر األول 5 الخامس

 هاز الحاسوب ج -1 5 السادس 

 هاز موبايل حديثج -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية
   طرق تصنيف النبات

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 جهاز الحاسوب  -1 5 السابع 

 جهاز موبايل حديث -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية

العوامل الموثرة في نم 

 النبات

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 جهاز الحاسوب  -1 5 الثامن 

 جهاز موبايل حديث -2
المجاميع النباتية 

 الالزهرية

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة



المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية

العملي في 

المختبرات 

 والحقول
 جهاز الحاسوب  -1 5 التاسع

 جهاز موبايل حديث -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية

المجاميع النباتية 

 عاريات البذور 

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 امتحان الشهر الثاني 5 العاشر 

 جهاز الحاسوب  -1 5 الحادي عشر 

 جهاز موبايل حديث -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية
المجاميع النباتية  

 مغطاة البذور 

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 جهاز الحاسوب  -1 5 الثاني عشر 

 جهاز موبايل حديث -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية
 الوراثة في النبات 

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 جهاز الحاسوب  -1 5 الثالث عشر

 جهاز موبايل حديث -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية
 التطور في النبات 

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 جهاز الحاسوب  -1 5 الرابع عشر

 جهاز موبايل حديث -2

المشاهدات  -3

 والتطبيقات الحقلية
 اساسيات الوراثة 

المحاضرات 

االلكترونية 

والتطبيق 

العملي في 

المختبرات 

 والحقول

األسئلة 

والمناقشات 

 واألمثلة

 امتحان الشهر الثالث 5 الخامس عشر
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 - المتطلبات السابقة

 طالب 20 أقل عدد من الطلبة 

 طالب 40 أكبر عدد من الطلبة 
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 القراءات المطلوبة :
 كتب المقرر 
 اخرى  

مورفولوجيا وتشريح النبات /  تاليف د.حسين العروسي  -5

 1981ود.عماد الدين وصفي سنة 

 جهاز كومبيوتر -1  ةمتطلبات خاص

 جهاز موبايل متطور . -2

 أجهزة حديثة لقياس عوامل المناخ والتربة . -3

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 .المهني والدراسات الميدانية ( 

- 



 
 

 منوذج وصف املقرر

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العايل ))مراجعة الربانمج األكادميي((

 

 يوفر وصف املقرر هذا إجيازاً مقتضياً ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها

 الربط بينها وبني وصفمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم املتاحة. والبد من 

 الربانمج.

 

 جامعة االنبار  املؤسسة التعليمية .1

 البستنة وهندسة احلدائق -كلية الزراعة  املركز /القسم اجلامعي  .2

  

 وية زراعة عض رمز املقرر /اسم  .3

 Microsoft Word -1 الربامج اليت يدخل فيها .4
2- Microsoft Power point 

 

 تعطى حضورايً  : مادة النظري  -1 أشكال احلضور املتاحة .5

 تعطى حضوراي عمل حقلي : مادة العملي  -2

  2021 /الفصل اخلريفي  السنة /الفصل  .6

 ساعة 30 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .7

  2021 /أيلول /  22 اتريخ إعداد هذا الوصف .8

 :أهداف املقرر   .9

 النمو و احلاصل  ,  على ساسيات مفهوم نظام الزراعة العضوية واثرهدراسة ا -1

 حماصيل اخلضر عرف على امهية تطبيق نظام الزراعة العضوية يف انتاجالت -2

 معرفة االنواع املختلفة من املخلفات العضوية اليت ميكن االستفادة منها . -3

 معرفة اجيابيات وسلبيات تطبيق نظام الزراعة العضوية . -4

 .. دة العضوية كبديل لألمسدة الكيميائيةاالمسانتاج اعداد و التعرف على طرق  -5

 التعرف على مراحل تطبيق نظام الزراعة العضوية والعوامل اليت تؤثر على اعتماده . -6
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 : االهداف املعرفية   -أ

 الستخدام االمسدة الكيميائية . ان يتعرف الطالب على اهم االضرار الصحية والبيئية  - 1

 ان يتعرف الطالب على الفروق بني كمية ونوعية االنتاج الزراعي ابتباع نظامي االنتاج .  - 2

 ان يتعرف الطالب على انواع االمسدة العضوية اليت تستخدم يف نظام الزراعة العضوي  .  - 3

 االمسدة العضوية  .  ان يتعرف الطالب على طرق حتضري االنواع املختلفة من - 4

 ان يقيم الطالب طبيعة زايدة االنتاج الزراعي ابعتماد نظام الزراعة العضوية  .  - 5

 : األهداف املهاراتية اخلاصة ابلربانمج  –ب 

 .تعرف الطالب على أمهية الزراعة العضوية من الناحية الزراعية العلمية والتطبيقية 1- 

 .التأثريات النامجة يف حالة اتباع نظام الزراعة العضويةقدرة الطالب على تقييم اهم  2- 

 .تعليم الطالب كيفية النهوض ابإلنتاج الزراعي االمن على صحة االنسان والبيئة  3- 

 طرائق التعليم والتعلم 

 اتباع اسلوب المحاضرة مع استخدام وسائل العرض الحديثة. -1
 اجراء التجارب المختبرية. -2
 المباشر مع الطلبة من خالل طرح االسئلة عليهم .الحوار  -3
 الواجبات البيتية )كتابة التقارير العلمية(. -4
 التعلم من خالل الممارسات الحقلية التطبيقية. -5

 طرائق التقييم  

 .االمتحاانت الشهرية -1

 (.االمتحاانت اليومية القصرية )االمتحاانت السريعة  -2

 .النشاط الصفي التقييم من خالل  -3

 .من خالل اعداد التقارير العلمية واالستفادة من الشبكات املعلوماتية  -4

 .االمتحاانت النهائية -5

 مهارات التفكري -ج

 .بيئةعلى  االنسان وال لزراعة العضويةجعل الطالب يشعر أبمهية ا  -1

 .وبيئياإلنتاج غذاء امن صحيا زرع القيم االنسانية للشعور ابملسؤولية  -2

 .االمانة يف توفري الغذاء االمن له وزرع القيم النبيلة والتعامل االخالقي اثناء العمل الزراعي  -3

 .عمل مجاعي يف املشاريع الزراعية ك حد اركاهناا هو الطالب ابن انتاج  الغذاء هو مسؤولية و  اشعار 4- 

 .ولية انسانية مجاعيةؤ مس قرية صغرية خضراء واحلفاظ عليه عاملن الاالطالب  أفهام 5- 

 طرائق التعلم والتعليم 

 .من خالل احملاضرات -1

 (.اجراء حوارات)اللقاء املباشر مع الطلبة  -2

 .السفرات العلمية اىل مواقع العمل الزراعي املختلفة -3



 .استضافة اساتذة متخصصني لزايدة املستوى العلمي لدى الطلبة -4

 طرائق التقييم

 .االمتحاانت الشهرية التحريرية -1

 .االمتحاانت الشفوية املباشرة -2

 .من خالل االنشطة الصفية والبيتية -3

 (.املهارات األخرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) املهارات  العامة واملنقولة  -د 

 .البيئةلى مصادر االنتاج و اكساب الطالب املتخرج القدرة على احملافظة ع -1

 .اكساب الطالب املتخرج مهارات القاء احملاضرات العلمية على املزارعني بعد خترجه  -2

 .العمل يف  مراكز البحث العلمي للقطاع الزراعي  تاكساب الطالب املتخرج مهارا -3

 .اكساب الطالب املتخرج مهارات لنقل التكنولوجيا  احلديثة اىل البلد  -4

ت البحث العلمي لالستمرار ابلتواصل مع ما يستجد من معلومات يف حقل العلوم البستنية يف اخلارج اكساب الطالب مهارا -5
 .وحماولة ما هو جديد ومفيد اىل البلد 
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 خمرجات التعلم املطلوبة الساعات األسبوع
املساق أو  /اسم الوحدة 

 املوضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 مشاهدات   -1 2 األول

 التطبيق احلقلي   -2
مقدمة واألسباب املوجبة 

 العتماد نظام الزراعة العضوي

حماضرات والتطبيق 
العملي يف املخترب 

 واحلقل

األسئلة 
واملناقشات 

 واألمثلة

 مشاهدات  -1 2 الثاين

 التطبيق احلقلي  -2

 

مفهوم الزراعة العضوية ، 
اهدافها وفوائدها وسلبياهتا ، 

 االنتاج العضويومفهوم 

حماضرات والتطبيق 
العملي يف املخترب 

 واحلقل

األسئلة 
واملناقشات 

 واألمثلة

 مشاهدات  -1 2 الثالث

 التطبيق احلقلي  -2

 

تركـيبها  املــادة العضــوية و
 الكيمـيائي

حماضرات والتطبيق 
العملي يف املخترب 

 واحلقل

األسئلة 
واملناقشات 

 واألمثلة

 مشاهدات  -1 2 الرابع

 التطبيق احلقلي  -2

 

حتـلل املـادة العضـوية  
 وتكـون الدبــال 

حماضرات والتطبيق 
العملي يف املخترب 

 واحلقل

األسئلة 
واملناقشات 

 واألمثلة

 امتحان الشهر األول 2 اخلامس

 مشاهدات  -1 2 السادس 

 التطبيق احلقلي  -2

 

التغـريات اليت حتصل خـالل 
املـادة مراحل حتـلل 

 العضـوية.

حماضرات والتطبيق 
العملي يف املخترب 

 واحلقل

األسئلة 
واملناقشات 

 واألمثلة



 مشاهدات  -1 2 السابع 

 التطبيق احلقلي  -2

 

دور املـادة العضـوية فـي 
الرتبة وعالقتـها خبصائصها 

الفيزيـائية والكيمـيائية 
 واالحـيائية  

حماضرات والتطبيق 
العملي يف املخترب 

 واحلقل

األسئلة 
واملناقشات 

 واألمثلة

 مشاهدات  -1 2 الثامن 

 التطبيق احلقلي  -2

 

 االمسـدة العضـوية ، أنـواعها 

اواًل: االمسدة العضوية 
 التقليدية  

حماضرات والتطبيق 
العملي يف املخترب 

 واحلقل

األسئلة 
واملناقشات 

 واألمثلة

 مشاهدات  -1 2 التاسع

 التطبيق احلقلي  -2

 

 االمسـدة العضـوية   

اثنياً: األمسدة العضوية غري 
 التقليدية

حماضرات والتطبيق 
العملي يف املخترب 

 واحلقل

األسئلة 
واملناقشات 

 واألمثلة

 امتحان الشهر الثاين 2 العاشر 

 مشاهدات  -1 2 احلادي عشر 

 التطبيق احلقلي  -2

 

االمسدة العضوية : 
مستخلص السماد العضوي 

الديناميكية والزراعة 
 االحيائية

حماضرات والتطبيق 
العملي يف املخترب 

 واحلقل

األسئلة 
واملناقشات 

 واألمثلة

 مشاهدات  -1 2 الثاين عشر 

 التطبيق احلقلي  -2

 

 األمسـدة احلـيوية 

 أمسدة حيوية تكافلية -اوالً 

حماضرات والتطبيق 
العملي يف املخترب 

 واحلقل

األسئلة 
واملناقشات 

 واألمثلة

  مشاهدات -1 2 الثالث عشر

 التطبيق احلقلي  -2

 

 -اثنياً   األمسـدة احلـيوية
 أمسدة حيوية التكافلية    

حماضرات والتطبيق 
العملي يف املخترب 

 واحلقل

األسئلة 
واملناقشات 

 واألمثلة

 مشاهدات  -1 2 الرابع عشر

 التطبيق احلقلي  -2

 

مبادئ وأسـس التحـول إىل 
 الزراعـة العضـوية.

حماضرات والتطبيق 
العملي يف املخترب 

 واحلقل

األسئلة 
واملناقشات 

 واألمثلة

 امتحان الشهر الثالث 2 اخلامس عشر
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 :القراءات املطلوبة 

 كتب املقرر ▪

 اخرى  ▪

أتليف د. موفق مزابن مسلط و د.  2015اساسيات يف الزراعة العضوية    
 العراق.  -كلية الزراعة  -عمر هاشم مصلح. جامعة االنبار

أتليف د.  2014الزراعة العضوية للمحاصيل البستنية : حنو زراعة مستدامة 
هشام عبد الرزاق صاحل و د. عبدهللا عبد الرمحن السعدون. جامعة امللك سعود ـ 

 الرايض.

 DEFINITION OF SOIL ORGANIC MATTER متطلبات خاصة 

By Jerzy Weber 

وتشمل على سبيل املثال ) اخلدمات االجتماعية 
حماضرات الضيوف والتدريب املهين والدراسات 

 ( .امليدانية 

- 

 

 

 القبول  .13

 - املتطلبات السابقة

 طالب 15 أقل عدد من الطلبة 

 طالب 30 أكرب عدد من الطلبة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 المقررنموذج وصف 

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 

 حتقيقها الطالب من املتوقعة التعلم وخمرجات املقرر خصائص ألهم مقتضياً  إجيازاً  هذا املقرر وصف يوفر

 وصف وبني بينها الربط من والبد .املتاحة التعلم فرص من القصوى االستفادة حقق قد كان إذا عما مربهناً 

 .الربانمج

 

 جامعة االنبار  المؤسسة التعليمية .183

 البستنة وهندسة الحدائق -كلية الزراعة  القسم الجامعي / المركز .184

 الفاكهة المستديمة الخضرة اسم / رمز المقرر .185

 Microsoft Word -1 البرامج التي يدخل فيها .186

2- Microsoft Power point 

3- Microsoft Excel  

4- Youtube 

 مادة النظري : تعطى عن طريق الحضور في القاعة الدراسية  -1 أشكال الحضور المتاحة .187

 % في حقول القسم.50% حضوريا و 50مادة العملي : تعطى  -2

 2020 - 2019الفصل الخريفي /  الفصل / السنة .188

  ساعة75  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .189

 2019 - 12 - 30 تاريخ إعداد هذا الوصف .190

 ً: أهداف المقرر .9
 .التعريف بأهمية أنواع الفاكهة المستديمة وطرق إكثارها والعناية بها وإمكانية التوسع في زراعتها -أ

 اإلهتمام بإنتاجية وتطوير زراعة الفاكهة المستديمة الخضرة-ب

 اخ الموجود في العراق.معرفة البيئة المناخية لكل نوع من انواع الفاكهة وسبل التكيف مع المن -ج

االهتمام بكيفية إنشاء البساتين المستديمة الخضرة وابعاد الزراعة لكل نوع مع التعرف على االحتياجات -د

 المائية والسمادية لكل نوع من انواع الفاكهة المستديمة الخضرة.



 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم. 10

 :المعرفة والفهم

   .انواع الفاكهة المستديمة التي يمكن زراعتها في العراق اهم على الطالب يتعرف ان 1- 

  طرق اإلكثار الجنسية والخضرية لكل نوع من انواع الفاكهة المستديمة. على الطالب يتعرف ان - 2

  العوامل المناخية المناسبة )درجة حرارة ، اضاءة ، ورطوبة وغيرها(. على الطالب يتعرف ان - 3

 والسمادية لكل نوع من انواع الفاكهة المستديمة الخضرة.  المائية االحتياجات على الطالب عرفتي ان - 4

 :المهارات الخاصة بالموضوع

 .والتطبيقية العلمية الزراعية الناحية إنتاج وتكنلوجيا الفاكهة المستديمة من علم على الطالب تعرف -1

 ف انواع الفاكهة المستديمة مع العوامل المناخية السائدة في العراق.فهم وتقييم تكي على الطالب قدرة -2

 طرق اإلكثار الخضرية )تطعيم ، تركيب ،  اإلكثار بالعقل وزراعة االنسجة الخضرية ( الطالب تعليم -3

 التعرف على اهم االفات والحشرات التي تصيب اشجار الفاكهة المستديمة الخضرة. -4

 لم طرائق التعليم والتع 

 اتباع اسلوب المحاضرة مع استخدام وسائل العرض الحديثة. -1

 اجراء التجارب المختبرية. -2

 .واالستفساراتمن خالل طرح االسئلة والنقاش  الحوار المباشر مع الطلبة  -3

 الواجبات البيتية )كتابة التقاريرالعلمية(. -4

 التعلم من خالل الممارسات الحقلية التطبيقية. -5

 ئق التقييم طرا

 االمتحانات الشهرية. -1
 االمتحانات السريعة )الكوزات(. -2
 والحضور في المحاضرات االسبوعية.التقييم من خالل النشاط الصفي  -3
 من خالل اعداد التقارير العلمية واالستفادة من الشبكات المعلوماتية . -4

 النهائية. االمتحانات -5
 مهارات التفكير

 ة الطالب لفهم أهمية دراسة انواع الفاكهة وطرق اكثارها.تعزيزقدر  -1

 .لالهتمام بزراعة االنواع المختلفة الشجار الفاكهة ةبالمسؤوليللشعور  تعزيز قدرة الطالب -2

زرع القيم النبيلة والتعامل االخالقي اثناء العمل الزراعي مثل االمانة وحب العمل واالخالص فيه وان  -3

 في كل مكان هو هدفه من حيث توفير الغذاء االمن له. يشعر بان االنسان

تهيئة الطالب للعمل الجماعي وليس العمل الفردي لزيادة مساحة البساتين وانتشارها على مساحات  -4

 .شاسعة من وطننا الحبيب

 طرائق التعليم والتعلم 

 ر المنتشرة في وطننا.واالفالم الفيديوية لتوضيح بعض انواع الفاكهة غي من خالل المحاضرات -1
 اللقاء المباشر مع الطلبة )اجراء حوارات(. -2
 إجراء سفرات علمية لبعض الحقول وبساتين الفاكهة. -3
 .عمل سفرات لبعض الجامعات العراقية للتعرف واللقاء ببعض االساتذة من ذوي اإلختصاص -4

 
 طرائق التقييم  



 

 االمتحانات الشهرية التحريرية. -1
 والعمل الحقلي في حقول الكلية. تحانات الشفوية المباشرةاالم -2
 من خالل االنشطة الصفية والبيتية. -3

 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.

 زراعة وإكثار الفاكهة المستديمة الخضرة.على الطالب  تعزيز قدرة -1

درة والثقة بالنفس لدى الطالب حول الحوار والمناقشة والقابلية على القاء المحاضرات في تعزيز الق -2

 الندوات العلمية والمؤتمرات.

للقطاع الزراعي اجل العمل في  مراكز البحث العلمي لدى الطالب من مهارات تعزيز القدرات وال -3

 والصناعي.

 ي منها القطاع الزراعي وايجاد الحلول لها.تعزيز قدرة الطالب على فهم المشاكل التي يعان -4

بالتواصل مع ما يستجد من معلومات في حقل العلوم البستنية  لدى الطالبمهارات البحث العلمي  تنمية -5

 هو جديد ومفيد الى البلد . في الخارج ومحاولة ما

 



 بنية المقرر

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
ق اسم الوحدة / المسا

 أو الموضوع
 طريقة التعليم

طريقة 

 التقييم

هاز عرض البيانات ج -1 5 األول

(Data Show). 

 هاز حاسوب.ج -2

 لمشاهدات الحقلية .ا-3

أهمية أشجار الفاكهة  

، المستديمة الخضرة 

والتعرف على التقسيم 

 المناخي الشجار الفاكهة.

المحاضرات 

النظرية 

والتطبيقات 

الحقلية 

 والمختبرية

المناقشات 

والحوار 

 واالسئلة 

هاز عرض البيانات ج -1 5 الثاني

(Data Show). 

 هاز حاسوب.ج -2

 لمشاهدات الحقلية .ا-3

التعرف على اجناس 

الحمضيات واقسام كل 

جنس حسب االنواع التي 

 .تتضمنها 

المحاضرات 

النظرية 

والتطبيقات 

الحقلية 

 والمختبرية

المناقشات 

والحوار 

 واالسئلة

هاز عرض البيانات ج -1 5 لثالثا

(Data Show). 

 هاز حاسوب.ج -2

 لمشاهدات الحقلية .ا-3

التعرف على اجناس 

الحمضيات واقسام كل 

جنس حسب االنواع التي 

تتضمنها عالوة على 

الهجن الناتجة من 

التضريب بين هذه االنواع 

 واالجناس.

المحاضرات 

النظرية 

والتطبيقات 

الحقلية 

 والمختبرية

شات المناق

والحوار 

 واالسئلة

هاز عرض البيانات ج -1 5 الرابع

(Data Show). 

 هاز حاسوب.ج -2

 لمشاهدات الحقلية .ا-3

الوصف النباتي والقيمة 

الغذائية والظروف 

، التقسيمات  المناخية

والعوامل الداخلية  النباتية

والخارجية المؤثرة على 

  نمو اشجار الحمضيات.

المحاضرات 

النظرية 

يقات والتطب

الحقلية 

 والمختبرية

المناقشات 

والحوار 

 واالسئلة

جهاز عرض البيانات  -1 5 الخامس

(Data Show). 

 جهاز حاسوب. -2

 المشاهدات الحقلية .-3

المؤثرة  العوامل المناخية

 على اشجار الحمضيات

وطرق الحماية من اضرار 

درجة الحرارة وطرق 

 االكثار.

المحاضرات 

النظرية 

والتطبيقات 

حقلية ال

 والمختبرية

المناقشات 

والحوار 

 واالسئلة

جهاز عرض البيانات  -1 5 السادس

(Data Show). 

 جهاز حاسوب. -2

 المشاهدات الحقلية .-3

اصول الحمضيات 

وعمليات خدمة المحصول 

واالفات واالمراض التي 

 تصيب اشجار الحمضيات.

المحاضرات 

النظرية 

والتطبيقات 

الحقلية 

 والمختبرية

قشات المنا

والحوار 

 واالسئلة

جهاز عرض البيانات  -1 5 السابع

(Data Show). 

 جهاز حاسوب. -2

 المشاهدات الحقلية .-3

الزيتون والموطن االصلي 

واالنتشار والبيئة المالئمة 

النتشار اشجار الزيتون 

وبيولوجيا االزهار 

 واالثمار.

المحاضرات 

النظرية 

والتطبيقات 

الحقلية 

 والمختبرية

قشات المنا

والحوار 

 واالسئلة
 

 

 



جهاز عرض البيانات  -1 5 الثامن

(Data Show). 

 جهاز حاسوب. -2

 المشاهدات الحقلية .-3

مواصفات التربة التي 

تزرع فيها اشجار 

وطرق االكثار  الزيتون 

 المستخدمة.

المحاضرات 

النظرية 

والتطبيقات 

الحقلية 

 والمختبرية

المناقشات 

والحوار 

 واالسئلة

جهاز عرض البيانات  -1 5 عالتاس

(Data Show). 

 جهاز حاسوب. -2

 المشاهدات الحقلية .-3

معوقات زراعة اشجار 

الزيتون وعمليات خدمة 

المحصول والتلقيح 

 والعقد.

المحاضرات 

النظرية 

والتطبيقات 

الحقلية 

 والمختبرية

المناقشات 

والحوار 

 واالسئلة

جهاز عرض البيانات  -1 5 العاشر

(Data Show). 

 جهاز حاسوب. -2

 المشاهدات الحقلية .-3

الموز، الموطن االصلي، 

االنواع ، البيئةالمالئمة 

للزراعة، العمليات 

 الزراعية في حقول الموز

المحاضرات 

النظرية 

والتطبيقات 

الحقلية 

 والمختبرية

المناقشات 

والحوار 

 واالسئلة

جهاز عرض البيانات  -1 5 الحادي عشر

(Data Show). 

 از حاسوب.جه -2

 المشاهدات الحقلية .-3

االناناس، الموطن 

االصلي، البيئة المناسبة ، 

الظروف المناخية، 

التلقيح والعقد، وطرق 

 التكاثر

المحاضرات 

النظرية 

والتطبيقات 

الحقلية 

 والمختبرية

المناقشات 

والحوار 

 واالسئلة

جهاز عرض البيانات  -1 5 الثاني عشر

(Data Show). 

 ب.جهاز حاسو -2

 المشاهدات الحقلية .-3

المانكو، الموطن االصلي، 

الوصف النباتي، الظروف 

البيئية ، التزهير ، العقد، 

 مشاكل التلقيح والعقد

المحاضرات 

النظرية 

والتطبيقات 

الحقلية 

 والمختبرية

المناقشات 

والحوار 

 واالسئلة

جهاز عرض البيانات  -1 5 الثالث عشر

(Data Show). 

 جهاز حاسوب. -2

 المشاهدات الحقلية .-3

المانكو، الموطن االصلي، 

الوصف النباتي، الظروف 

البيئية ، التزهير ، العقد، 

مشاكل التلقيح والعقد 

 وطرق االكثار

المحاضرات 

النظرية 

والتطبيقات 

الحقلية 

 والمختبرية

المناقشات 

والحوار 

 واالسئلة

جهاز عرض البيانات  -1 5 الرابع عشر

(Data Show). 

 جهاز حاسوب. -2

 المشاهدات الحقلية .-3

السدر، الموطن االصلي 

والوصف النباتي وطرق 

 .االكثار

المحاضرات 

النظرية 

والتطبيقات 

الحقلية 

 والمختبرية

المناقشات 

والحوار 

 واالسئلة

جهاز عرض البيانات  -1 5 الخامس عشر

(Data Show). 

 جهاز حاسوب. -2

 المشاهدات الحقلية .-3

ارة الى احد إمتحان ، وزي

بساتين الفاكهة 

الخضرة  المستديمة

 ومشاتل اإلكثار.

المحاضرات 

النظرية 

والتطبيقات 

الحقلية 

 والمختبرية

المناقشات 

والحوار 

 واالسئلة



 

 
 
 
 

 
  

 القبول  .192

  المتطلبات السابقة

 طالب 25 أقل عدد من الطلبة 

 طالب 45 أكبر عدد من الطلبة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البنية التحتية  .191

 القراءات المطلوبة :
 كتب المقرر 
 اخرى  

 . د.مكي علوان وعالء عبد الرزاق.1990الفاكهة المستديمة الخضرة. -1
. د.داؤد عبدهللا داؤد وجواد 1991إنتاج الفاكهة المستديمة الخضرة . -2

 ذنون اغا.

 .بحوث علمية حديثة  -3
  .مختصة علمية مجالت ومن االنترنت من حديثة مقاالت -3
 

 )البتوب(جهاز كومبيوتر -1  ةمتطلبات خاص

 .جهاز موبايل  -2

يم، مقص ادوات االكثار والتطعيم )سكين تطعيم، شريط تطع -3

 تقليم (

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 

 



 
 
 
 
 
 

 


