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 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 كلية الزراعة المؤسسة التعليمية .1

 علوم التربة والموارد المائية / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 تقنات االسمدة

 بكلوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي

 دليل ضمان الجودة واالعتمادية  وفق معايير اتحاد الجامعات العربية المعتمد   ادبرنامج االعتم .6

 تدريب صيفي–زيارات ميدانية  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2016-8-9 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 يبحث في مصادر االسمدة سوءا كانت عضوية او كيميائية وانواعها-1

 في انواع االسمدة النتروجينية واستعماالتها وتصنيفها وتصنيعهايبحث -2

 اسمدة الفسفور واستعماالتها وتصنيفها وتصنيعها-3

 اسمدة البوتاسيوم واستعماالتها وتصنيفها وتصنيعها-4

 اسمدة الكالسيوم والمغنيسيوم والكبريت واستعماالتها وتصنيفها-5

 لصغرى والمخلبية والسائلة وطرائق تحضيرها واستعماالتهااالسمدة المركبة واسمدة العناصر ا-6

 

 طرائق اضافة االسمدة وتقييم االسمدة المعدنية والعضوية والتوصيات السمادية.واالسمدة وتلوث البيئة.-7

 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  -أ
    على  مفهوم علم تقنيات االسمدةان يتعرف الطالب     -1أ

 ان يصف الطالب انواع االسمدة-2أ

 ان يعرف الطالب صناعة كل سماد -3أ
 ان يحلل كل سماد كيميائا-4أ
 ان يعرف طريقة اضافة كل سماد -5أ
 ان يعرف تفاعالت االسمدة بالتربة -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 ان يميز بين االسمدة المختلفةان يستطيع الطالب – 1ب 

 ان يعرف عالقة كل سماد بالنبات – 2ب 

    ان يعرف اآلثار البيئية الستعمال كل سماد    - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 الشرح والتوضيح -1

 طريقة المحاضرة-2

 الدروس العملية المختبرية-3

 الدروس والزيارات الحقلية-4

 
 طرائق التقييم      

 االختبارات النظرية-1

 االختبارات العملية-2

 التقارير والدراسات-3

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 مهارة التفكير حسب قدرة الطالب -1ج         

 المالحظة واالدراك-2ج

 التحليل والتفسير-3ج

 االعداد والتقويم-4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 الشرح والتوضيح-1

 قة المحاضرةطري-2

 التقارير والدراسات-3
 طرائق التقييم    

 االختبارات النظرية-1

 االختبارات العملية-2

 التقارير والدراسات-3



  
 3الصفحة 

 
  

 

 
 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 المهارات العامة والتاهيلية المنقولة-1د

 التواصل اللفظي-2د

 العمل الجماعي-3د

 تحليل التحقيق-4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 الشرح والتوضيح -1

 طريقة المحاضرة -2
 الدروس العملية في المختبر  -3

 دروس في الحقل -4

 

 
 طرائق التقييم          

 
 االختبارات النظرية-1    

 اختبارات عملية -2

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق لدراسية المرحلة ا

 عملي     نظري      

 3 2 تقنات االسمدة  الثالثة

     

     

     

     

     
 
 
 



  
 4الصفحة 

 
  

 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 مواكبة الندوات واملؤمترات العلمية-  1   
 نزاات العلمية املععلةة الملوووعاالطالع على احدث امل-2    

 زيلرة املعلمل واملصلنع ذات العالقة -3

 اقلمة العزلرب العملية-     -4
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 
 %80اىل  60رفع معدل الةبول يف الكليةمن -1
 توفري املواد املخعربية اشكل كلمل-2
 راسية مالئمةتوفري قلعلت د-3
 اقلمة مكعبة تعوفر فيهل الكعب والدوريلت العلمية احلديثة-4
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 جلمعة اغداد–تةنلت االمسدة واسععملالهتل, كلية الاراعة  2010علي,نور الدين شوقي -1

 حث العلمي. جلمعة املوصلاالمسدة وخصواة الرتاة,وزارة الععليم العليل والب 1999النعيمي, سعداهلل -2
خصواة الرتاة واالمسدة,وزارة الععليم العليل والبحث  1990حسن,نوري عبد الةلدر وحسن الدليمي ولطيف العيثلوي -3

 العلمي,جلمعة اغداد
 االمسدة وخصواة الرتاة ,دار الفكر عملن االردن 2002العيثلوي,لطيف عبداللة وعبدالوهلب عبد الرزاق,-4
 االخعبلرات العملية لالمسدة,جلمعة البصرة 1984مشحوت  عواد, كلظم-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 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفألهداف ا

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

  المؤسسة التعليمية .1

     / المركز علمي القسم ال .2

  اسم / رمز المقرر .3

  أشكال الحضور المتاحة .4

  الفصل / السنة .5

  لي()الكعدد الساعات الدراسية  .6

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 
 
 
 
 
 
 
 

 

لطالب تحقيقها يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من ا

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
 -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 - 1ب

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 

 

 



  
 8الصفحة 

 
  

 

 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               اجع التي يوصى بها  ـ الكتب والمرا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

 

 

 
 

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

      

      
      
      
      
      
      


