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 1الصفحة 

 
  

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

ر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب يوف
 تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 كلية الزراعة املؤسسة التعليمية .1

 احملاصيل احلقليةقسم علوم  كرز / امل القسم العلمي .2

 مكافحة االدغال او املهيناسم الربنامج األزادميي  .3

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية .4
 :النظام الدراسي  .5

 سنوي /مقكررات /أخكرى
 فصلي

 دليل ضمان اجلودة واالعتمادية وفق معايري احتاد اجلامعات العكربية املعتمد بكرنامج االعتماد .6

 تدريب صيفي –زيارات ميدانية  رجية األخكرىاملؤثكرات اخلا .7

 6102 – 5 – 01 تاريخ إعداد الوصف .8

 أهداف الربنامج األزادميي .9

وطكرق مكافحتها اهم االدغال املنتشكرة يف العكراق والعامل ومدى اضكرارها بنباتات احملاصيل  االدغاليبحث علم  -0
 وامكانية الفائدة منها اضافه الطكرق مكافحتها 

 ال األزثكر أنتشارا واجكراء عمليات املسح والتشخيص املوجودة يف العكراق وبعض دول األقليمدراسة األدغ -6
  تقسيم نباتات االدغال حسب دورة حياهتا  -3
 واالساليب العلمية املتبعة يف احلد من انتشارها  معكرفة طكرق تكاثكر االدغال -4
 يف احملصول االقتصادي زما" ونوعا"االدغال  تأثريدراسة  -5
 الوسائل املتبعة يف مكافحة األدغال اليدوية واحليوية والكيميائيةمعكرفة  -2
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 املطلوبة وطكرائق التعليم والتعلم والتقييم خمكرجات الربنامج  .11

  االهداف املعكرفية  -أ
      اهم االدغال املنشكرة يف العكراق والعامل ان يتعكرف الطالب على    -0
  حياهتا او طبيعة تكاثكرها  انواع االدغال حسب دورةان يصنف الطالب    -6
  انواع االدغال واهم الوسائل املتبعة يف احلد من تاثريها يف انتاجية احملاصيل ان يفصل الطالب بني    -3
 يعكرف الوسائل العلمية املتبعة يف احلد من ضكرر االدغالان    -4
ة وطكريقة املكافحة واالضافة املكافحة الكيميائية ونوعية املبيدات املستخدم ان يقيم الطالب زلفة   -5

 واالجه ة املستخدمة يف املكافحة .
 خلاصة بالربنامج ا يةاملهارات األهداف –ب 

  على علم االدغال وامهية من الناحية ال راعية العلمية والتطبيقية تعكريف الطالب  – 0
 ال راعية تقييم اهم االضكرار النامجة عن منافسة االدغال للمحاصيل قدرة الطالب على  – 6
 تعليم الطالب موعد املكافحة وطكريقة املكافحة املختلفة افضل موعد يتم فيه اجكراء للمكافحة .  - 3

 
 طكرائق التعليم والتعلم

 الشكرح والتوضيح  -0
 طكريقة احملاضكرة  -6
 اجملاميع الطالبية  -3
 الدروس العملية يف احلقول ال راعية  -4
 عكراق يف ال لتعكرف على اهم االدغالالكرحالت العلمية  -5
 طكريقة التعلم الذايت  -2
 

 طكرائق التقييم
 االختبارات النظكرية  -0
 االختبارات العملية  -6
 التقاريكر والدراسات -3
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

مهارة التفكري حسب قدرة الطالب وان اهلدف من هذه املهارة هو ان يعتقد الطالب مبا هو ملموس                  -0
 وزيف جيب ان يفككر ويعمل على حتسني القدرة على التفكري بشكل معقول . وفهم مىت وماذا
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 املالحظة واالدراك -6
 التحليل والتفسري -3
 االعداد والتقومي  -4 
 اسرتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم  -5

 طكرائق التعليم والتعلم
 العصف الذهين -0
دغال وطكرائق اال علمان يتعلم مفهوم  اع الطالبمثال ) اذا استطاسرتاتيجية التفكري حسب قدرة الطالب  -6

 . بشكل مفصل  دهااضكرارها وفوائمكافحتها ومعكرفة 
وهي مصطلح يكرم  العلى مستويات التفكري  Critical Thinkingاسرتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم  -3

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

 طكرائق التقييم
 االختبارات النظكرية  -0
 االختبارات العملية  -6
 التقاريكر والدراسات -3

 

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

 (التواصل اللفظي ) القدرة على التعبري عن األفكار بوضوح وثقة يف الكالم  -0
 Team workالعمل اجلماعي ) العمل بثقة ضمن جمموعة  -6
 حتليل التحقيق ) مجع املعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس احلقائق واملبادئ حاًل ملشكلة معينة. -3
 االتصال الكتايب ) القدرة على التعبري عن نفسك بوضوح يف الكتابة . -4

 طكرائق التعليم والتعلم
 الشكرح والتوضيح  -0
 ة احملاضكرة طكريق -6
 اجملاميع الطالبية  -3
 الدروس العملية يف احلقول ال راعية  -4
 يف العكراق  للحقول املختلفة امل روعة مبحاصيل خمتلفة لتعكرف على اهم االدغالالكرحالت العلمية  -5
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 طكريقة التعلم الذايت -2

 طكرائق التقييم
 االختبارات النظكرية  -0
 االختبارات العملية  -6
 التقاريكر والدراسات -3

 الربنامجبنية  .11

 الساعات املعتمدة           اسم املقكرر أو املساق رم  املقكرر أو املساق املكرحلة الدراسية 
 عملي     نظكري      

 3 ـــــــــــــ     مكافحة االدغال  نيةالثا
 3 ــــــــــــــ     مكافحة االدغال  الكرابعة     

     
     
     

 

 صيالتخطيط للتطور الشخ .12

 العمل اجلماعي : العمل ضمن اجملموعة بفاعلية ونشاط . -0
 ادارة الوقت : ادارة الوقت بفاعلية وحتديد االولويات مع القدرة على العمل املنظم مبواعيد. -6
 القيادة : القدرة على توجيه وحتفي  اآلخكرين . -3
 االستقاللية بالعمل . -4
 االخكرين للمناقشة والتوصل اىل اتفاق . التفاوض واالقناع ) الطالب قادر على التأثري واقناع -5
 املهارات العاملية ) الطالب قادر على التحدث وفهم اللغات االخكرى وتقديكر الثقافات االخكرى . -2

 
 املعهد(األنظمة املتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 مكرز ي

 أهم مصادر املعلومات عن الربنامج .14
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 واجلامعة  املوقع االلكرتوين للكلية -0
 دليل اجلامعة  -6
 املكتبة املكرز ية  -3
 اهم الكتب واملصادر اخلاصة بالقسم  -4
 االنرتنت  -5
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 مخطط مهارات المنهج
 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 اسم المقرر مقرررمز ال السنة / المستوى
 أساسي

 أم اختياري
 ةيالمعرفاألهداف 

 يةالمهاراتاألهداف 
 برنامجالخاصة بال

األهداف الوجدانية 
 والقيمية

ارات العامة المه
 )المنقولةوالتأهيلية 

المهارات األخرى 
المتعلقة بقابلية 
التوظيف والتطور 

 (الشخصي
 4د 3د 6د 0د 4ج 3ج 6ج 0ج 4ب 3ب 6ب 0ب 4أ 3أ 6أ 0أ

 
 نيةالثا

 

 
مكافحة 
 االدغال

 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسي

 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسيمكافحة  افرتاضي
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 االدغال الرابعة
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 زلية ال راعة املؤسسة التعليمية .1

 احملاصيل احلقليةقسم علوم  / املكرز  القسم العلمي  .2

 المكافحة االدغ اسم / رم  املقكرر .3

 اسبوعي أشكال احلضور املتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ساعة 31 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 6102 – 5 – 01 تاريخ إعداد هذا الوصف .7
 أهداف املقكرر .8

 وطكرق مكافحتها الدغال واضكرارهاادغال التعكرف على ايبحث علم  -0
  شار االدغالدراسة االساليب املختلفة املتبعة يف احلد من انتيشتمل على  -6
 طكرق انتشارها و  تكاثكر االدغال  وسائل  معكرفة -3
  وزيفية االستفادة منها ار االدغالكر تعكريف اهم طكرق احلد من اض -4
 معكرفة استخدام املبيدات االنتخابية واجلهازية بشكل دقيق -5
 تصنيف نباتات االدغال وتقسيمها  -2
 دراسة الصفات املورفولوجية لالدغال -7

التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً عما إذا  يوفكر وصف املقكرر هذا إجيازاً مقتضياً ألهم خصائص املقكرر وخمكرجات 
 ؛املتاحة. والبد من الكربط بينها وبني وصف الربنامج.التعلم زان قد حقق االستفادة القصوى من فكرص 
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 طكرائق التعليم والتعلم والتقييمو  ات املقكررخمكرج .01
  األهداف املعكرفية  -أ

      اهم االدغال املنشكرة يف العكراق والعامل ان يتعكرف الطالب على    -0أ
  انواع االدغال حسب دورة حياهتا او طبيعة تكاثكرها ان يصنف الطالب    -6أ
  يف انتاجية احملاصيل  تأثريهااحلد من  انواع االدغال واهم الوسائل املتبعة يفان يفصل الطالب بني    -3أ
 يعكرف الوسائل العلمية املتبعة يف احلد من ضكرر االدغالان    -4أ
املكافحة الكيميائية ونوعية املبيدات املستخدمة وطكريقة املكافحة واالضافة  ان يقيم الطالب زلفة   -5أ

 واالجه ة املستخدمة يف املكافحة .
 تخدام املبيدات االنتخابية أو اجلهازية لكل دغل بشكل صحيحان يتعكرف الطالب على اس -2أ
  اخلاصة باملقكرر. يةاملهاراتاألهداف   -ب 

  على علم االدغال وامهية من الناحية ال راعية العلمية والتطبيقية تعكريف الطالب  – 0ب 
 ال راعية تقييم اهم االضكرار النامجة عن منافسة االدغال للمحاصيل قدرة الطالب على  – 6ب 
 تعليم الطالب موعد املكافحة وطكريقة املكافحة املختلفة افضل موعد يتم فيه اجكراء للمكافحة .  - 3ب 

 طكرائق التعليم والتعلم
 الشكرح والتوضيح  -0
 طكريقة احملاضكرة  -6
 اجملاميع الطالبية  -3
 الدروس العملية يف احلقول ال راعية  -4
 العكراق  يفتعكرف على نوعية األدغال لمية لالكرحالت الع -5

 طكرائق التقييم
 االختبارات النظكرية  -0
 االختبارات العملية  -6
 التقاريكر والدراسات -3
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

  مهارة التفكري حسب قدرة الطالب وان اهلدف من هذه املهارة هو ان يعتقد الطالب مبا هو ملموس                  -0ج
 ويعمل على حتسني القدرة على التفكري بشكل معقول . وفهم مىت وماذا وزيف جيب ان يفككر

 املالحظة واالدراك -6ج
 التحليل والتفسري -3ج
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 االعداد والتقومي  -4ج
 اسرتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم -5ج

 طكرائق التعليم والتعلم
 الشكرح والتوضيح  -0
 طكريقة احملاضكرة  -6
 اجملاميع الطالبية  -3
  راعية الدروس العملية يف احلقول ال -4
 يف العكراق  لتعكرف على اهم االدغالالكرحالت العلمية  -5
 طكريقة التعلم الذايت -2

 طكرائق التقييم
 االختبارات النظكرية  -0
 االختبارات العملية  -6
 التقاريكر والدراسات -3

 املهارات العامة والتأهيلية املنقولة ) املهارات األخكرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 
 التواصل اللفظي ) القدرة على التعبري عن األفكار بوضوح وثقة يف الكالم ( -0د
 (Team workالعمل اجلماعي ) العمل بثقة ضمن جمموعة  -6د
 .(حتليل التحقيق ) مجع املعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس احلقائق واملبادئ حاًل ملشكلة معينة -3د
 . (بري عن نفسك بوضوح يف الكتابةاالتصال الكتايب ) القدرة على التع -4د
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 بنية املقكرر .00

 خمكرجات التعلم املطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / 

 أو املوضوع
 طكريقة التقييم طكريقة التعليم

 تقسيمات نباتات االدغال 3 األول
االدغال وطكرائق 
 مكافحتها  

الشكرح وعكرض النموذج 
 اإلمتحان و احملاضكرة

 3 الثاين
 االدغال ةمكافح طكرق

 القلع, امليكانيكية الطكريقة.
 بالفؤؤس الع ق.اليدوي

االدغال وطكرائق 
 مكافحتها  

الشكرح وعكرض النموذج 
 اإلمتحان و احملاضكرة

 طكرق املكافحة احلديثة 3 الثالث
االدغال وطكرائق 

 مكافحتها  

الشكرح وعكرض النموذج 
 اإلمتحان و احملاضكرة

يدات معدات رش مب 3 الكرابع
 االدغال

دغال وطكرائق اال
 مكافحتها  

الشكرح وعكرض النموذج 
 و احملاضكرة

 اإلمتحان

انواع املكرشات املستخدمة  3 اخلامس
 يف املكافحة

االدغال وطكرائق 
 مكافحتها  

الشكرح وعكرض النموذج 
 و احملاضكرة

 اإلمتحان

 الثيل وطكرق مكافحته دغل 3 السادس
االدغال وطكرائق 

 مكافحتها  

الشكرح وعكرض النموذج 
 اضكرةو احمل

 اإلمتحان

السفكرندة وطكرق  دغل 3 السابع
 مكافحته

االدغال وطكرائق 
 مكافحتها  

الشكرح وعكرض النموذج 
 اإلمتحان و احملاضكرة

العائلة النجيلية  ادغال 3 الثامن
 وطكرق مكافحتها

االدغال وطكرائق 
 مكافحتها  

الشكرح وعكرض النموذج 
 و احملاضكرة

 اإلمتحان

كرزبة وطكرق ادغال العائلة امل 3 التاسع
 مكافحتها

االدغال وطكرائق 
 مكافحتها  

الشكرح وعكرض النموذج 
 و احملاضكرة

 اإلمتحان

ادغال العائلة احلميظية  3 العاشكر
 وطكرق مكافحتها

االدغال وطكرائق 
 مكافحتها  

الشكرح وعكرض النموذج 
 و احملاضكرة

 اإلمتحان

 حقول يف االدغال مكافحة 3 احلادي عشكر
 كراقالع يف الكرئيسة احملاصيل

االدغال وطكرائق 
 مكافحتها  

الشكرح وعكرض النموذج 
 اإلمتحان و احملاضكرة

ادغال العائلة الباذجنانية  3 الثاين عشكر
 وطكرق مكافحتها

االدغال وطكرائق 
 مكافحتها  

الشكرح وعكرض النموذج 
 و احملاضكرة

 اإلمتحان

   
 اإلمتحان  
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 خطة تطويكر املقكرر الدراسي -03

   
   

   
   

 البنية التحتية -06

 املطلوبةـ الكتب املقكررة 0

 .العراق في االدغال,  2002,,الجبوري باقر.د. االدغال علم -0
 موفق.ود هذال محمد.د العملي الجزء مكافحتها وطرق األدغال  -6

2022. 
  2022االدغال وطرائق مكافحتها  د.سالم حمادي عنتر,   عبدالرزاق -3

 .مطبعة ابن االثير .جامعة الموصل 
علمية مختصة ومجلة  مقاالت حديثة من االنترنيت ومن مجالت  -4

 العراقية والمكتبة االفتراضية .-العلوم الزارعية 
1- Weed Science and Physiology 

2- Southern Weed Science Society.  

3- weed science.  

4- Websites, Articles,  FAO reports . 

 

 )املصادر(ـ املكراجع الكرئيسية 6

 .العراق في لاالدغا. الجبوري باقر.د. االدغال علم -0
 . المكافحة وأساسيات األدغال. وتوفيق الجلبي  غانم.د  -6
االدغال وطرائق مكافحتها  د.سالم حمادي عنتر,   عبدالرزاق -3

 .مطبعة ابن االثير .جامعة الموصل   2022
احليايل ,فهكرست االمساء العلمية للنباتات واالفات ال راعية يف  -4

 . 6103العكراق ,
رنيت ومن مجالت علمية مختصة ومجلة مقاالت حديثة من االنت  -5

 العراقية والمكتبة االفتراضية .-العلوم الزارعية 
. 

               ـ الكتب واملكراجع اليت يوصى هبا  ا
 ( اجملالت العلمية , التقاريكر ,.... ) 

 اجملالت العلمية االزادميية العكراقية

 
 

 ب ـ املكراجع االلكرتونية, مواقع االنرتنيت ....
 

 
 
 

crop Science Society Of  india 
Library Genesis 
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وخاصة يف الدول املتقدمة لتطويكر  اىل خارج العكراقايفاد الطلبة وخاصة األوائل منهم على اقسامهم العلمية   -0
  املهارات زاًل حسب رغبته وحبسب التخصصات املوجودة يف القسم العلمي.

 بني اجلامعات العكراقية واجلامعات العاملية من خالل ايفاد التدريسيني اىل اجلامعات العاملية .التعاون  -6
 .تطويكر فككرة االستاذ ال ائكر لكرفد اجلامعات الفتية باخلربات واخكر ماتوصل اليه العلم يف اجملاالت ال راعية  -3

 


