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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 كلية الزراعة املؤسسة التعليمية .1

 المحاصيل الحقليةقسم  / املركز القسم العلمي .2

  تصميم وحتليل جتارب او املهيناسم الربنامج األكادميي  .3

 بكالوريوس النهائيةاسم الشهادة  .4
 :النظام الدراسي  .5

 سنوي /مقررات /أخرى
 فصلي

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

 خمتربات تطبيقية -تدريب صيفي –زيارات ميدانية  املؤثرات اخلارجية األخرى .7

 6132 – 7 – 13 تاريخ إعداد الوصف .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9
تعريف الطالب بانواع التصاميم التجريبية وظوف استخدام كل يهدف هدا المقرر إلى  -1

 . تصميم

تمكين الطالب من تحديد المشكلة ووضع الفرضيات لحلها وجمع وتبويبوتحليل النتائج  -2

 .من اجل التأكد من صحت الفرضيات

وتطبيق هذا المخطط في ظروف  بكيفية تصميم مخطط التجربةتعريف الطلبة  -3

 .التجربة

تعريف الطلبة بكيفية جمع البيانات وتبويبها والطرق االحصائية المتوفره والتي يمكن  -4

 .  استخدامها في عمله

 

 كل انواع التصاميم التجريبية بالتجارب البسيطة والعامليةدراسة  -5
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مخرجات البرنامج  .11

  االهداف املعرفية  -أ
      تصميم وحتليل التجاربان يتعرف الطالب على مفهوم    -3أ
 كيفية حتديد املشكلة ووضع الفرضيات حللها .على  الطالب  يتعرفان    -6أ
  اىل النتائج مجع البيانات وتبويبها وحتليلها من اجل الوصوليتمكن الطال من ان    -1أ
  التصاميم التجريبية يف تنفيذ البحوث الزراعيةيتدرب الطالب على تطبيق اهم ان    -4أ
 االختبارات القبلية والبعدية املستخدمة لغرض توضيح النتائجيتعرف الطالب على ان    -5أ
 خلاصة بالربنامج ا يةاملهارات األهداف –ب 

  وضع خطة للبحث تدريب الطالب على  – 3ب 
  .تنفيذ خمطط الدراسة يف احلقل او املختربمنكني الطلبة على  – 6ب 
  .مجع وتبويب وحتليل وتفسري النتائجتدريب الطلبة على   - 1ب 

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -3
 طريقة احملاضرة  -6
 اجملاميع الطالبية  -1
 املخترباتالدروس العملية يف  -4
للتعرف على املختربات العلمية احلديثة واهم االجهزة احلديثة املستخدمة يف جمال الوراثة الرحالت العلمية  -5

  اجلزيئية
 طريقة التعلم الذايت  -2
 

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -3
 االختبارات العملية  -6
 التقارير والدراسات -1
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

التفكري حسب قدرة الطالب وان اهلدف من هذه املهارة هو ان يعتقد الطالب مبا هو ملموس                 مهارة  -3ج
 وفهم مىت وماذا وكيف جيب ان يفكر ويعمل على حتسني القدرة على التفكري بشكل معقول .
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 املالحظة واالدراك -6ج
 التحليل والتفسري -1ج
 االعداد والتقومي  -4ج 

 اسرتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم  -5ج
 طرائق التعليم والتعلم

 العصف الذهين -3
التصاميم التجريبية اهم مثال ) اذا استطاع الطالب ان يتعلم اسرتاتيجية التفكري حسب قدرة الطالب  -6

 .عاليةيكتسب مهارة حبيث  املستخدمة يف التجارب العلمية
وهي مصطلح يرمز العلى مستويات التفكري  Critical Thinkingاسرتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم  -1

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

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -3
 االختبارات العملية  -6
 التقارير والدراسات -1

 

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

 التواصل اللفظي ) القدرة على التعبري عن األفكار بوضوح وثقة يف الكالم ( -3د
 Team workالعمل اجلماعي ) العمل بثقة ضمن جمموعة  -6د
 حتليل التحقيق ) مجع املعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس احلقائق واملبادئ حاًل ملشكلة معينة. -1د
 االتصال الكتايب ) القدرة على التعبري عن نفسك بوضوح يف الكتابة . -4د

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -3
 طريقة احملاضرة  -6
 اجملاميع الطالبية  -1
 الدروس العملية يف احلقول الزراعية  -4
 يف العراق  اخر التقنيات املستخدمة للريالرحالت العلمية ملتابعة  -5
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 طريقة التعلم الذايت -2

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -3
 االختبارات العملية  -6
 التقارير والدراسات -1

 بنية الربنامج .11

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

 1 6 تصميم وحتليل جتارب افرتاضي الثالثة
     
     
     
     

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

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

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

 مركزي

 أهم مصادر املعلومات عن الربنامج .14
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 املوقع االلكرتوين للكلية واجلامعة  -3
 دليل اجلامعة  -6
 املكتبة املركزية  -1
 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 

السنة / 
 المستوى

 اسم المقرر رمز المقرر
 أساسي

 أم اختياري
 ةيالمعرفاألهداف 

 يةالمهاراتاألهداف 
 برنامجالخاصة بال

األهداف الوجدانية 
 والقيمية

ارات العامة المه
 )المنقولةوالتأهيلية 

المهارات األخرى 
المتعلقة بقابلية 
التوظيف والتطور 

 (الشخصي
 4د 1د 6د 3د 4ج 1ج 6ج 3ج 4ب 1ب 6ب 3ب 4أ 1أ 6أ 3أ

 افرتاضي الرابعة
تصميم 
وتحليل 
 تجارب

 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسي
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 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 كلية الزراعة املؤسسة التعليمية .1

 احملاصيل احلقلية / املركز القسم العلمي  .2

 افرتاضي/   تصميم وحتليل جتارب اسم / رمز املقرر .3

 اسبوعي أشكال احلضور املتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ساعة 11 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 6132 – 7 – 13 تاريخ إعداد هذا الوصف .7
 أهداف املقرر .8

تعريف الطالب بانواع التصاميم التجريبية وظوف استخدام كل يهدف هدا المقرر إلى  -6

 . تصميم

تمكين الطالب من تحديد المشكلة ووضع الفرضيات لحلها وجمع وتبويبوتحليل النتائج  -7

 .الفرضياتمن اجل التأكد من صحت 

بكيفية تصميم مخطط التجربة وتطبيق هذا المخطط في ظروف تعريف الطلبة  -8

 .التجربة

تعريف الطلبة بكيفية جمع البيانات وتبويبها والطرق االحصائية المتوفره والتي يمكن  -9

 .  استخدامها في عمله

 

 كل انواع التصاميم التجريبية بالتجارب البسيطة والعامليةدراسة  -11

تعريف الطالب بانواع التصاميم التجريبية وظوف استخدام كل يهدف هدا المقرر إلى  -11

 . تصميم

يوفر وصف املقرر هذا إجيازاً مقتضياً ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً عما إذا  
 ؛املتاحة. والبد من الربط بينها وبني وصف الربنامج.التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم ات املقررخمرج .31
 االهداف املعرفية   -ب
      تصميم وحتليل التجاربان يتعرف الطالب على مفهوم    -3أ
 ووضع الفرضيات حللها .على كيفية حتديد املشكلة الطالب  يتعرفان    -6أ
  يتمكن الطال من مجع البيانات وتبويبها وحتليلها من اجل الوصول اىل النتائجان    -1أ
  يتدرب الطالب على تطبيق اهم التصاميم التجريبية يف تنفيذ البحوث الزراعيةان    -4أ
 توضيح النتائجيتعرف الطالب على االختبارات القبلية والبعدية املستخدمة لغرض ان    -5أ
 األهداف املهاراتية اخلاصة بالربنامج  –ب 

  تدريب الطالب على وضع خطة للبحث  – 3ب 
  منكني الطلبة على تنفيذ خمطط الدراسة يف احلقل او املخترب. – 6ب 
  تدريب الطلبة على مجع وتبويب وحتليل وتفسري النتائج.  - 1ب 

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -3
 طريقة احملاضرة  -6
 اجملاميع الطالبية  -1
 الدروس العملية يف احلقول الزراعية  -4

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -3
 االختبارات العملية  -6
 التقارير والدراسات -1
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

  مهارة التفكري حسب قدرة الطالب وان اهلدف من هذه املهارة هو ان يعتقد الطالب مبا هو ملموس                  -3ج
 وفهم مىت وماذا وكيف جيب ان يفكر ويعمل على حتسني القدرة على التفكري بشكل معقول .

 املالحظة واالدراك -6ج
 التحليل والتفسري -1ج
 االعداد والتقومي  -4ج
 اسرتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم -5ج

 طرائق التعليم والتعلم
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 الشرح والتوضيح  -3
 طريقة احملاضرة  -6
 اجملاميع الطالبية  -1
 الدروس العملية يف احلقول الزراعية  -4
 الواجب البييت -5
 طريقة التعلم الذايت -2

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -3
 االختبارات العملية  -6
 والدراساتالتقارير  -1

 املهارات العامة والتأهيلية املنقولة ) املهارات األخرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 
 التواصل اللفظي ) القدرة على التعبري عن األفكار بوضوح وثقة يف الكالم ( -3د
 (Team workالعمل اجلماعي ) العمل بثقة ضمن جمموعة  -6د
 .() مجع املعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس احلقائق واملبادئ حاًل ملشكلة معينة حتليل التحقيق -1د
 . (االتصال الكتايب ) القدرة على التعبري عن نفسك بوضوح يف الكتابة -4د
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 بنية املقرر .33

 خمرجات التعلم املطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / 

 أو املوضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 6 األول
المصطططططلحات و المفططططاهيم 

لتصميم و تحليطل  األساسية

 التجارب .
تصميم وحتليل 

 جتارب 
الشرح وعرض 

 النموذج و احملاضرة

امتحان سريع 
وامتحان شهري 
 وواجبات وتقارير 

 6 الثاين
التصميم العشطوائي الكامطل 

باسططططططططططتخدام مكططططططططططررات 

 متساوية .
تصميم وحتليل 

 جتارب
الشرح وعرض 

 احملاضرةالنموذج و 

امتحان سريع 
وامتحان شهري 
 وواجبات وتقارير

 6 الثالث
التصميم العشطوائي الكامطل 

باسطططتخدام مكطططررات  يطططر 

 متساوية .
تصميم وحتليل 

 جتارب
الشرح وعرض 

 النموذج و احملاضرة

امتحان سريع 
وامتحان شهري 
 وواجبات وتقارير

 6 الرابع
االختبططططارات بعططططد تحليططططل 

فططرق التبططاين ا اختبططار   ططل 

معنطططو  ا اختبطططار دنكطططن ا 

اختبططار   ططل فططرق معنططو  

 المعدل .

تصميم وحتليل 
 جتارب 

الشرح وعرض 
 النموذج و احملاضرة

امتحان سريع 
وامتحان شهري 
 وواجبات وتقارير 

 6 اخلامس
تصطططططططططططميم القطاعطططططططططططات 

العشوائية الكاملة باستخدام 

 مشاهدة واحدة .
تصميم وحتليل 

 جتارب
الشرح وعرض 

 احملاضرةالنموذج و 

امتحان سريع 
وامتحان شهري 
 وواجبات وتقارير

 6 السادس
تصطططططططططططميم القطاعطططططططططططات 

العشوائية الكاملة باستخدام 

 مشاهدتين  و  كثر .
تصميم وحتليل 

 جتارب
الشرح وعرض 

 النموذج و احملاضرة

امتحان سريع 
وامتحان شهري 
 وواجبات وتقارير

 6 السابع
 تصميم المربع الالتيني 

تصميم وحتليل 
 جتارب 

الشرح وعرض 
 النموذج و احملاضرة

امتحان سريع 
وامتحان شهري 
 وواجبات وتقارير 

 6 الثامن
التجارب العاملية باستخدام 

تصميم وحتليل  التصميم العشوائي الكامل 
 جتارب 

الشرح وعرض 
 النموذج و احملاضرة

امتحان سريع 
وامتحان شهري 
 وواجبات وتقارير

 6 التاسع
التجارب العاملية باستخدام 

تصطططططططططططميم القطاعطططططططططططات 

 العشوائية الكاملة 

تصميم وحتليل 
 جتارب

الشرح وعرض 
 النموذج و احملاضرة

امتحان سريع 
وامتحان شهري 
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 وواجبات وتقارير 

 6 العاشر
التجارب المتشعبة و 

تصميم وحتليل  تطبيقاتها 
 جتارب

الشرح وعرض 
 النموذج و احملاضرة

امتحان سريع 
وامتحان شهري 
 وواجبات وتقارير

 6 احلادي عشر
القطططع المنشططقة  باسططتخدام 

تصميم وحتليل  التصميم العشوائي الكامل 
 جتارب 

الشرح وعرض 
 النموذج و احملاضرة

امتحان سريع 
وامتحان شهري 
 وواجبات وتقارير

 6 الثاين عشر
القططططع المنشطططقة باسطططتخدام 

تصطططططططططططميم القطاعطططططططططططات 

 العشوائية الكاملة 
تصميم وحتليل 

 جتارب
الشرح وعرض 

 النموذج و احملاضرة

امتحان سريع 
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