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التعليمطريقة  اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع  طريقة التقييم 

االسبوع 

 االول والثاني
تمكين الطلبة من: تعريف علم  ساعات 8

وتحديد عالقتة بالعلوم  االحياء

ها باالضافة اقسام االخرى وتعداد

ومعرفة اهم صنيف االحياء الى ت

 راحل التاريخية التي مرت بهاالم

تصنيف  +  حياء مقدمة عن علم اال

الكائنات الحية والمراحل التاريخية 

 لعلم التصنيف

االلقاء والمناقشة 

والتجارب 

 المختبرية

اسئلة مقالية 

وموضوعية 

 وعملية

االسبوع 

الثالث 

 والرابع

 ساعات 8

 ساعة 2
معرفة صفات تمكين الطلبة من: -

التي تدل على كون الكائن حيا 

باهم  تعريفباالضافة الى ال

+  المركبات التي تكون جسمة 

 اختبار اول 

صفات الكائن الحي او مظاهر الحياة 

المركبات الرئيسية في الكائنات  + 

 الحية

االلقاء والمناقشة 

والتجارب 

 المختبرية

اسئلة مقالية 

وموضوعية 

 وعملية

االسبوع 

الخامس 

 والسادس

 والسابع 

تمكين الطلبة من: التمييز بين  ساعات 8

الخاليا البدائية والحقيقية النواة 

ومعرفة اهم التراكيب الخلوية 

التي تحتويها كل خلية بانواعها 

باالضافة الى معرفة كيفية كتابة 

التسمية العلمية وكيفية تدرج 

  الكائن ضمن المراتب التصنيفية  

التنظيم الخلوي : خاليا بدائية 

التراكيب الخلوية ووحقيقية النواة 

التسمية العلمية والمراتب + 

 التصنيفية لالحياء

 االلقاء والمناقشة

والتجارب 

المختبرية 

 والزيارات الميدانية

اسئلة مقالية 

وموضوعية 

 وعملية

االسبوع 

الثامن 

 والتاسع

التمييز بين تمكين الطلبة من:   ساعات 8

انواع انقسام الخاليا وتسلسل 

المملكة والتعرف على حدوثها ثم 

النباتية من خالل معرفة انسجتها 

ونموها لغرض تمييزها عن 

 الممالك االخرى

االنقسام الخلوي : االنقسام الخيطي 

المملكة  +  واالنقسام االختزالي 

النباتية : االنسجة النباتية والنمو 

 االولي والثانوي

االلقاء والمناقشة 

والتجارب 

 المختبرية

اسئلة مقالية 

وموضوعية 

 وعملية

االسبوع 

العاشر 

واالحدى 

 عشر

 ساعات 8

 ساعة 2
 تعريفالتمكين الطلبة من: -

بالمملكة الحيوانية من خالل 

معرفة اهم مميزات اجسام 

الحيوانات وانسجتها واجهزتها 

لغرض تمييزها عن بقية الممالك 

او تمييز االجزاء النباتية وتحديد 

لجسم النبات ومعرفة اعضاءة او 

التي العالقات اجزاءة  التكاثرية 

+ اختبار تساعد في بقاء نوعة 

 ثاني

المملكة الحيوانية : مميزات الجسم 

 +   الحيواني وانسجتة واجهزته 

المملكة النباتية : االجزاء النباتية 

 واالعضاء التكاثرية

االلقاء والمناقشة 

والتجارب 

 المختبرية

اسئلة مقالية 

وموضوعية 

 وعملية

االسبوع 

االثنى عشر 

والثالث 

 عشر

التمييز بين تمكين الطلبة من:  ساعات 8

الممالك معرفة بعض اهم شعبها 

وكذلك معرفة بعض شعب المملكة 

الحيوانية واهم صفاتها واالجناس 

  التي تنتمي لها

مملكة االوليات ومملكة الطليعيات 

المملكة الحيوانية : شعبة +  

 االسفنجيات وشعبة الالسعات

االلقاء والمناقشة 

والتجارب 

 المختبرية

اسئلة مقالية 

وموضوعية 

 وعملية

االسبوع 

الرابع عشر 

والخامس 

 عشر

وتمييز تمكين الطلبة من: تعريف  ساعات 8

النباتات الوعائية وخاصة 

المجموعة التي تنتمي الى نباتات 

وذوات الفلقتين ذوات الفلقة 

وكذلك تمييز النباتات عديمة 

 االوعية وكيفية تمييزها

المملكة النباتية : النباتات الوعائية 

)النباتات البذرية : ذوات الفلقة 

المملكة   +   وذوات الفلقتين(

النباتية : النباتات عديمة االوعية 

 )الحزازيات(

االلقاء والمناقشة 

والتجارب 

 المختبرية

مقالية اسئلة 

وموضوعية 

 وعملية
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 الكتب المقررة المطلوبة -1
السعدي, حسين علي و داود حسين عبد المنعم والخزرجي طالب  -

(. علم االحياء. جامعة بغداد, 2005ن .)وعويد وكوركيس نجم شليم

 .602ص 

 (المصادر)المراجع الرئيسية -2

- Enger, E. D.; Ross, F. C. and Bailey, D. B. (2012). 

Concepts in biology. 4 th edition, Published by 

McGraw-Hill, a business unit of The McGraw-Hill 

Companies, Inc., 1221 Avenue of the Americas, New 

York, NY 10020. 

- Johnson, R. (2002). BIOLOGY. 6 th edition, pp: 1239 

الكتب والمراجع التي يوصى  -1

المجالت )بها

 ..(العلمية،التقارير،

-Enger, E. D.; Ross, F. C. and Bailey, D. B. (2012). 

Concepts in biology. 4 th edition, Published by 

McGraw-Hill, a business unit of The McGraw-Hill 

Companies, Inc., 1221 Avenue of the Americas, New 

York, NY 10020. 

- Johnson, R. (2002). BIOLOGY. 6 th edition, pp: 1239 

المراجع االلكترونية،مواقع  -2

 انترنت
 مواقع االنترنت المتوفرةيمكن االعتماد بعض الشي على 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

ن عة مالمقرر ومخرجات التعلم المتوق ازاً مقتضياً ألهم خصائصر هذا إيجف المقريوفر وص

والبد  تاحة.المالتعلم الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 من الربط بينها وبين وصف البرنامج.



  
 5الصفحة 

 
  

 ية على العبارات الرمزيةتعميم العمليات الرياضية العدد -6أ

  االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج–ب

 اكتساب المهارات الرياضية التي من شأنها المساعدة على تكوين الحس الرياضي – 1ب

 فسيرهاثيلها وتلبيانات الكمية والعددية وجدولتها وتمعلى جمع وتصنيف ااكتساب القدرة   - 2ب

 التواصل حول المادة والتعبير عن المواقف الحياتية استخدام لغة الرياضيات في – 3ب

      لقدرة على عرض ومناقشة األفكار الرياضية واكتساب مهارة البرهان الرياضي-4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 لتوضيح ح واالشر -5

 ض النموذجة عرطريق -6

 طريقة المحاضرة  -7

 يطريقة التعلم الذات -8

 

 طرائق التقييم      

 

 ارات النظريةاالختب -4

 الواجبات البيتية -5

 

 االهداف الوجدانية والقيمية-ج

 

مواقف ، لى العاكتساب قيم إيجابية من مثل : ) الدقة التنظيم ، المثابرة ، والموضوعية في الحكم  -1ج

 واحترام الرأي اآلخر ، وحسن استغالل الوقت(

 تنمية تقدير الذات للكفاءة الرياضية2ج

 تنمية الثقة بالرياضيات كوسيلة وغاية -3ج

 دراسة الرياضياتتكوين ميول واتجاهات إيجابية نحو   -4ج     

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

ن ر والبرهالتفكيأساليب التفكير :  يضع الفرضيات الحدسية والمناقشات ويتحقق منها ويستخدم أساليب ا -1

 . المنطقي ماراً بخطواته الرئيسية

ج نواتوجم الحس الرياضي : يوظف استراتيجيات متنوعة لتقدير األطوال واألوزان والمساحات والح-2

 العمليات ويستخدم التقدير للتحقق من صحة نتائجه

مقنعة  برراتمعالجة البيانات : ينشئ ويقرأ الجداول والرسومات البيانية ويستخلص عالقات مدعمة بم-3

 مبنية على تحليل البيانات

 

 

 

 

 طرائق التقييم    



  
 6الصفحة 

 
  

 االختبارات النظرية .1

 لواجبات المنزليةا .2

 يان أثر مادة الرياضيات في اتجاهاتهم وسلوكهم وميولهمعمل استبيان للطلبة لب .3

 
 

 

 الشخصيلتطور التخطيط ل  -12

 توظيف استراتيجيات متعددة لحل المشكالت متبعاً خطوات حل المشكلة. -1د

 منها وتفسير النتائج مقارنة بالمواقف األصلي . صياغة الحلول والتحقق -2د

 ات، كتابياً ، عملياً بيانياً .مستخدماً لغة الرياضييعبر عن المواقف الحياتية شفوياً  -3د

 يستخلص عالقات مدعمة بمبررات مقنعة مبنية على تحليل البيانات  -4د

 

 

 

 
 



  
 7الصفحة 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بنية المقرر

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 ةالمطلوب
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

الب على ان يتعرف الط ساعات 2 االول 

االعداد ومجاميعها  سواء 

كانت الحقيقية ام النسبية 

ومع  واقسام كل نوع 

 مسائلالالقدرة على حل 

االعداد ومجاميع 

 االعداد
االلقاء و المناقشة 

مع حل المسائل 

 الرياضية

ية مسائل رياض

 وواجبات منزلية

معادلة الخط المستقسم  ساعة 2 الثاني

وكيفية حسابها مع التعرف 

 الميل ونقاط التقاطععلى 

االلقاء و المناقشة  معادلة الخط المستقيم

مع حل المسائل 

 الرياضية

مسائل رياضية 

 وواجبات منزلية

ان يتعلم الطالب من  ساعات 4 الثالث + الرابع

معرفة المتباينات 

لفترات وخواصها وا

وكيفية تمثيلها على خط 

 االعداد والقيم المطلقة
ومع القدرة  لعدد حقيقي

 مسائلالعلى حل 

المتباينات والفترات 

 والقيم المطلقة 

االلقاء و المناقشة 

مع حل المسائل 

 الرياضية

مسائل رياضية 

 وواجبات منزلية

الخامس + السادس  

 + السابع
لى ان يتعلم الطالب ع ساعات  6

انواع الدوال ومن ضمنها 

الدوال المثلثية وكيفية رسم 

الدوال والعمليات التي 

ومع  ى الدوالتجري عل

   القدرة على حل مسائلها 

االلقاء و المناقشة  الدوال

مع حل المسائل 

 الرياضية

مسائل رياضية 

 وواجبات منزلية

ان يتعرف الطالب على  ساعات 4 التاسع +الثامن 

ومع  الغاية وخواصها

 القدرة على حل مسائلها

االلقاء و المناقشة  الغاية 

مع حل المسائل 

 الرياضية

رياضية  مسائل

 وواجبات منزلية

الحادي  العاشر+

 عشر
ان يتعرف الطالب على  ساعات 4

 امكانية استمرارية الدالة

وخواصها ومع القدرة 

 على حل مسائلها

االلقاء و المناقشة  االستمرارية 

ل مع حل المسائ

 الرياضية

مسائل رياضية 

 وواجبات منزلية

الثالث  الثاني عشر+

 عشر
طالب على  ان يتعرف ال ساعات 4

ومع  ها وقواعد المشتقة

 القدرة على حل مسائلها

االلقاء و المناقشة  المشتقات 

مع حل المسائل 

 الرياضية

مسائل رياضية 

 وواجبات منزلية

الرابع عشر+ 

 الخامس عشر
الطالب على  ان يتعرف ساعات 4

المصفوفات وانواعها 

والعمليات الحسابية التي 

 تجري على المصفوفات

رة على حل ومع القد

 مسائلها

االلقاء و المناقشة  المصفوفات

مع حل المسائل 

 الرياضية

مسائل رياضية 

 وواجبات منزلية



  
 8الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .11

  الكتب المقررة المطلوبة -1

 در(المراجع الرئيسية)المصا -2
Thomas & calculus (11ed) and solutions, publisher 

Addison web ,publication 2009. 

الكتب والمراجع التي يوصى  -أ

بها)المجالت 

 العلمية،التقارير،..(
 

المراجع االلكترونية،مواقع  -ب

 انترنت
urses/mathematicshttps://ocw.mit.edu/co 
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https://ocw.mit.edu/courses/mathematics


 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
 

 
  

 القاسم الخضراء:   الجامعة 

 علوم البيئةكلية  :المعهد/ةالكلي

 ةالبيئالقسم العلمي: 

 10/9/2019تاريخ ملء الملف :  
 

 

                                             :التوقيع                                                          :التوقيع  

 محمد عبدالكاظم هاديد.  اسم المعاون العلمي:        د. عالء خضير هاشم    اسم رئيس القسم:

                                               التاريخ:                 التاريخ:

                                           

           
 

 دقـق الملف من قبل 

 قسم ضمان الجودة واألداء الجامعي

 واألداء الجامعي:اسم مدير قسم ضمان الجودة 

 التاريخ 

                                                                                                       التوقيع

 مصادقة السيد العميد

 

 

 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 وصف البرنامج األكاديمي 

 القاسم الخضراءجامعة  المؤسسة التعليمية .1

 2020 - 2019للعام 



  
 1الصفحة 

 
  

 ئةبيالقسم  – وم البيئةعلكلية  القسم الجامعي / المركز  .2

  الفيزياء اسم البرنامج األكاديمي  .3

 في علوم البيئة بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

 فصلي النظام الدراسي   .5

 معايير اعتماد وطنية المعتمد   برنامج االعتماد .6

 .افالم تعليمية  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 وعالقتها بالبيئة اءلفيزيماهي الطالب تعليم ا -1

 . به ذي نعيشعلينا و على المحيط ال وتأثيراتها الفيزياء وقوانينهازيادة االدراك باهمية معرفة  -2

 اعتماد اسلوب المشاركة العلمية لبناء شخصية الطالب -3

مباشرة تها الالققادراُ على التعريف باهم مبادىء الفيزياء وعتطوير ادراك الطالب بالموضوع ليكون  -4
 بيعية ومحيطها.الطب

 

 

 

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

  االهداف المعرفية-أ

         الفيزياء العامةالتعريف ماهي  -1أ

 وقوانينها.  الفيزياء  -3أ

 القوانين الفيزيائية من خالل المحافظة على البيئة من  -4أ
 

  رنامجالبلخاصة بمهاراتية ااالهداف ال–ب 

 مهارات علمية في تقبل المعلومة واعادة صياغتها – 1ب 
 الفيزياء قوانينها وتطبيقاتها.مهارات عملية في التحري عن  – 2ب 

       مهارات فردية وخلق روح المبادرة – 3ب 



  
 2الصفحة 

 
  

 طرائق التعليم والتعلم      

 الشرح والتوضيح  -1

 طريقة عرض النموذج -2
 حاضرة طريقة الم -3

 الذاتيلم طريقة التع -4

 طرائق التقييم      

 االختبارات العملية  -1

 االختبارات النظرية -2
 التقارير  -3

 

 االهداف الوجدانية والقيمية-ج
 المالحظة واالدراك -1ج

 التحليل والتفسير -2ج

 االستنتاج والتقييم -3ج
 االعداد والتقويم -4ج     

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 والتوضيح شرح ال -1

 قة عرض النموذجطري -2
 طريقة المحاضرة  -3

 طريقة التعلم الذاتي -4

 

  االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج–ب 

 مهارات علمية في تقبل المعلومة واعادة صياغتها – 1ب 

 .الفيزياء وعالقتها بالطبيعهمهارات عملية في التحري عن  – 2ب 
       لمبادرةمهارات فردية وخلق روح ا – 3ب 

      

 
 طرائق التعليم والتعلم 

 االختبارات العملية  -1

 االختبارات النظرية -2
 التقارير والدراسات -3

 
 



  
 3الصفحة 

 
  

 

 الشخصيلتطور التخطيط ل  -12

 مهارات القيادة  -1

 اللغة كون المادة باللغة االنكليزيةتطوير  -2
 اتباع اسلوب القاء محاضرة اختيارية من قبل الطالب -3

 ية ربط المواضيع واالستنتاجاتابلتطوير ق -4      

 معايير القبول)وضع االنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية او المعهد( -13

 المعدل واالنسيابية المعدة من قبل الوزارة

 اهم مصادر البرنامج -14

ن, اممين سلاد. محمد د.سعيد الجزيري واساسيات الفيزياء, فليدرك جيراد بوش, دايفيد جيرد, ترجمة  .1

1988 . 

 

 



  
 4الصفحة 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 القاسم الخضراءجامعة  ليميةلتعالمؤسسة ا .1

 قسم البيئة-علوم البيئةكلية  القسم الجامعي / المركز .2

  الفيزياء العامة اسم / رمز المقرر .3

 علوم البيئةفي بكلوريوس  البرامج التي يدخل فيها .4

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .5

 فصلي الفصل / السنة .6

 ساعة عملي 30+نظريساعة  30 (كلي)العدد الساعات الدراسية  .7

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

       التعريف ماهي الطاقة المتجددة  

 طرق الكشف والحصول على الطاقة المتجددة -2أ

 الطاقة المتجددة  ومصادره -3أ

 المحافظة على البيئة من من خالل الطاقة المتجددة النظيفه -4أ

 

 

  االهداف المعرفية-أ

        ياء العامة ف ماهي الفيزالتعري -1أ

 الفيزياء   وقوانينها. -2أ
 المحافظة على البيئة من من خالل القوانين الفيزيائية  -3أ

 

ن عة ميوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوق

والبد  تاحة.المالتعلم الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 نامج.من الربط بينها وبين وصف البر



  
 5الصفحة 

 
  

  االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج–ب 

 مهارات علمية في تقبل المعلومة واعادة صياغتها – 1ب 

 نينها وتطبيقاتها.التحري عن الفيزياء قوامهارات عملية في  – 2ب 
       مهارات فردية وخلق روح المبادرة – 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 الشرح والتوضيح  -5

 طريقة عرض النموذج -6

 طريقة المحاضرة  -7

 طريقة التعلم الذاتي -8

 طرائق التقييم      

 االختبارات العملية  -5

 االختبارات النظرية -6

 التقارير  -7

 

 لقيميةاالهداف الوجدانية وا-ج

 

 ظة واالدراكالمالح -1ج
 التحليل والتفسير -2ج

 االستنتاج والتقييم -3ج

 االعداد والتقويم -4ج     
 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 الشرح والتوضيح  -1

 طريقة عرض النموذج -2
 طريقة المحاضرة  -3

 طريقة التعلم الذاتي -8

 
 

 

 

 

 طرائق التقييم    

  االختبارات العملية -1

 نظريةاالختبارات ال -2
 التقارير والدراسات -3

 

 
 



  
 6الصفحة 

 
  

 

 الشخصيلتطور التخطيط ل  -12

 مهارات القيادة  -1
 اللغة كون المادة باللغة االنكليزيةتطوير  -2

 اتباع اسلوب القاء محاضرة اختيارية من قبل الطالب -3

 تاجاتتطوير قابلية ربط المواضيع واالستن -4      

 



  
 7الصفحة 

 
  

 بنية المقرر .10

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

  حركة االجسام وانواعها

2  

 شرح المحاضرة الفيزياء العامة  

عرض افالم 
 توضيحية

 المناقشة

امتحان 

مفاجئ)ورقي 

 او شفوي(

  قوانين نيوتن للحركة

2  

 رح المحاضرةش الفيزياء العامة  
الم عرض اف

 توضيحية

 المناقشة

امتحان 

مفاجئ)ورقي 
 او شفوي(

الطاقة )الميكانيكية 

 (والكامنة
2  

 شرح المحاضرة الفيزياء العامة  

عرض افالم 

 توضيحية
 المناقشة

امتحان 
مفاجئ)ورقي 

 او شفوي(

الحرارة ومقايس درجة 

 الحراره
2  

 شرح المحاضرة الفيزياء العامة  

م عرض افال
 توضيحية

 المناقشة

امتحان 

مفاجئ)ورقي 

 او شفوي(

السعة الحرارية و التمدد 
  وطرق انتقال الحرارة

2  

 شرح المحاضرة الفيزياء العامة  
عرض افالم 

 توضيحية

 المناقشة

امتحان 

مفاجئ)ورقي 
 او شفوي(

 السعة الحرارية النوعية

2  

 ضرةشرح المحا الفيزياء العامة  

عرض افالم 

 توضيحية
 المناقشة

امتحان 
اجئ)ورقي مف

 او شفوي(

الطاقة الضوئية والطيف 

 الكهرومغناطيسي
2  

 شرح المحاضرة الفيزياء العامة  

عرض افالم 
 توضيحية

 المناقشة

امتحان 

مفاجئ)ورقي 

 او شفوي(

خصائص الموجات 
 الكهرومغناطيسة

2  

 شرح المحاضرة الفيزياء العامة  
م عرض افال

 توضيحية

 المناقشة

حان امت

مفاجئ)ورقي 
 شفوي(او 

المرايا وخصائص الصور 

 المتكونه بها
2  

 شرح المحاضرة الفيزياء العامة  

عرض افالم 

 توضيحية
 المناقشة

امتحان 
مفاجئ)ورقي 

 او شفوي(

  الطاقة الكهربائية

2  

 شرح المحاضرة الفيزياء العامة  

عرض افالم 
 توضيحية

 المناقشة

 امتحان

مفاجئ)ورقي 

 او شفوي(

ر خصائص الربط للدوائ
 الكهربائية

2  
 شرح المحاضرة الفيزياء العامة  

عرض افالم 
امتحان 

مفاجئ)ورقي 



  
 8الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .11

 اليوجد الكتب المقررة المطلوبة -1

 المراجع الرئيسية)المصادر( -2
 اساسيات الفيزياء, فليدرك جيراد بوش, دايفيد جيرد, .1

ترجمة د.سعيد الجزيري ود. محمد امين سلمان, 

1988. 

التي يوصى الكتب والمراجع  -أ

بها)المجالت 
 .(العلمية،التقارير،.

 تستخدم في اعداد البحوث المطلوبة الفيزياءكتب عن 

المراجع االلكترونية،مواقع  -ب

 انترنت
/ 
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ن عة ميوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوق

والبد  تاحة.المالتعلم الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 من الربط بينها وبين وصف البرنامج.
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 بنية المقرر .10

 مطريقة التعلي اسم الوحدة / المساق أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
طريقة 

 التقييم

فهوم الكيمياء م 2 االول
 التحليلية

 االمتحان المحاضرة اقسام الكيمياء التحليلية

كيفية تحضير  2 الثاني

 المحاليل القياسية
مفهوم التركيز, انواع 

 التراكيز. 
 االمتحان المحاضرة

الموالرية, العيارية, المواللية  المحاليل القياسية 2 الثالث

ppm, ppb, w/w%, 
w/v% 

 االمتحان المحاضرة

 ,Range, Average, SD الحسابات االحصائية 2 الرابع
RSD%, CV 

 االمتحان المحاضرة

محاليل بفر حامضية, متعادلة,  المحاليل المنظمة  2 الخامس

 المحلول pHقاعدية, ايجاد 
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انواع التحاليل الحجمية, المادة  التحليل الحجمي 2 السادس
 القياسية, المحلول القياسي

 االمتحان المحاضرة

  تحريري جميع المواد المدروسة امتحان فصلي 2 السابع
قاعدة,  –تسحيحات حامض  معايرات التعادل 2 الثامن

ادلة التعادل, نقطة نهاية 

التفاعل , نقطة التكافؤ, المللي 
 مكافئات

 االمتحان المحاضرة

معايرات االكسدة  2 التاسع

 تزالواالخ

, تسحيحات اكسدة واختزال

ادلة االكسدة واالختزال, 
حساب عيارية مواد االكسدة 

 واالختزال

 االمتحان المحاضرة

تسحيحات الترسيب, ادلة  معايرات الترسيب 2 العاشر
الترسيب, المواد شحيحة 

 الذوبان, االيون المشترك

 االمتحان المحاضرة

االيون المعقد, ادلة تسحيحات  معايرات المعقدات 2 الحادي عشر
المعقد, ايجاد تركيز  االيون

 , EDTAايون معقد مع 

 االمتحان المحاضرة

مفهوم واهمية التحليل الوزني,  التحليل الوزني 2 الثاني عشر

الخطوات المتبعة في التحليل 

 الوزني

 االمتحان المحاضرة

العوامل المؤثرة على  2 الثالث عشر

 التحليل الوزني

ة الذوبان, االمالح شحيح

ksp, Rss 
 االمتحان رةالمحاض

حسابات التحليل  2 الرابع عشر

 الوزني

المعامل الوزني, النسبة 

المئوية, الشكل الموزون 

 للراسب, اسئلة وزنية

 االمتحان المحاضرة

  تحريري جميع المواضيع المدروسة االمتحان الفصلي  2 الخامس عشر
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1- David Harvey, Modern Analytical Chemistry, 2000 

2- Skooge, Fundamentals of Analytical Chemistry, 2014 

الكتب والمراجع التي يوصى  -أ

بها)المجالت 

 العلمية،التقارير،..(
 ي مكتبة الكليةكتب الكيمياء التحليلية الموجودة ف

لكترونية،مواقع المراجع اال -ب

 انترنت

 كتب الكيمياء, محاضرات الكيمياء التحليلية لجامعات رصينة
 التحليلية الموجودة على االنترنيت
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        العميد 
 وصف البرنامج األكاديمي          

 
يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة 

صوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة الق

 مقرر ضمن البرنامجكل وصف ل
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  االهداف المعرفية  -أ
       ان يتمكن الطالب من تعريف الكيمياء العضوية و أقسامها -1أ

 من وصف أقسام وأصناف الكيمياء العضويةان يتمكن الطالب  -2أ
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 ضويان يتمكن من تطبيق ظروف التفاعل الكيميائية من حرارة او ضغط لتحضير المركب الع -4أ
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 برية تطبيق المواضيع المدروسة نظريا على المستوى العملي من خالل تطبيق ورش العمل المخت -2
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 ربط العالقة بين الكيمياء العضوية والتلوث العضوي البيئيتمكين الطالب من  -1ج         

 والمواد الخطرةالعضوية تدريب الطلبة على كيفية التعامل مع المواد الكيميائية  -2ج

 ختبريةدام االجهزة المعلى كيفية استخ تدريب الطلبة -3ج

 وطرق تكوينها والتخلص منها  فهم الملوثات البيئية العضوية تمكين الطلبة من -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 ايصال المواضيع النظرية للطلبة بطريقة المحاضرة المبنية على المناقشة -1
 لطلبةايصال المادة ل استخدام الوسائل العلمية عندما تكون ضرورية في -2
 ذاتيطريقة التعليم ال -3

 طرائق التقييم    

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

 

 

 
 



  
 3الصفحة 

 
  

 

 .لشخصي(االتطور واألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 مهارات تحليلية عامة -1د

 ت تشخيص بيئيةمهارا -2د

 ير العضويةمهارات كتابة التقار -3د

 مهارات التعامل مع الملوثات الكيميائية  -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 الشرح والتوضيح -1
 طريقة تحضير النموذج -2
 طريقة المحاضرة -3
 طريقة التعليم الذاتي -4

 طرائق التقييم          

 االختبارات النظرية -1
 لعمليةاالختبارات ا -2
 يروالتقار الدراسات -3

 
 

 رنامج بنية الب .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 2 2 عضويةالكيمياء ال --- االولى

     

     

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12



  
 4الصفحة 

 
  

 اوسع مواضيع بشكلالتي تخص ال ة الدراساتالطلبة على كتابتشجيع  -1

 تشجيع الجانب المهاري للطلبة من خالل كيفية استخدام االجهزة العلمية -2

 تشجيع مبدا المنافسة من قبل الطلبة االذكياء -3

 خلق روح االبداع لدى الطلبة من خالل حل المشاكل العلمية -4

  
 المعهد(ة أو االلتحاق بالكلياألنظمة المتعلقة ب ع)وضمعيار القبول  .13

 %100زي قبول مرك

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

1- Organic Chemistry, 2th edition, Oxford University, 2009. 

أساسيات الكيمياء العضوية، تاليف د. جاسم محمد جندل، قسم علوم االغذية، كلية الزراعة، جامعة  -2

2006تكريت، العراق،   

 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 مخطط مهارات المنهج

 لم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييموضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التع يرجى

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

ألهداف الوجدانية ا

 قيمية وال
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

الكيمياء   األولى

 لعضويةا
  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
       صنافهاوأقسامها وا ان يتمكن الطالب من تعريف الكيمياء العضوية -1أ

 من وصف التفاعالت العضوية يتمكن الطالبان  -2أ

 ميائيةت الكيسس النظرية لكل انواع التفاعالواال وم وآليه التفاعل العضويفهان يتمكن الطالب م -3أ
 لطالب من تطبيق ظروف التفاعل والعامل المساعد وميكانيكيتهان يتمكن ا -4أ
 ةرى ونوعيه الكواشف العضويتفاعل مع المواد االخوصف خطوات التفاعالت للتحضير وال -5أ
  هماتفسير القواعد واالستثناءات في التفاعالت العضوية وطرق التمييز فيما بينكيفية  -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 اتقان كيفية تحضير المركبات العضوية حسب نوع وصنف كل منها – 1ب 

 لنفطية والمشاكل العضوية الموجودةما يتعلق بالصناعات امعرفة الخصائص في – 2ب 

      يئةا على البمعرفة العالقة المباشرة بين تفاعل المركبات العضوية مع بعضها البعض وتاثيره  - 3ب 

 اجراء التقييم والفروقات مابين كل صنف عضوي وطرق الكشف عنها   -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 للمادة النظريةت النظرية باالساسيا تزويد الطلبة -1
 برية تطبيق المواضيع المدروسة نظريا على المستوى العملي من خالل تطبيق ورش العمل المخت -2
 الطلب من الطلبة باجراء التجارب العملية وباشراف اساتذتهم  -3
 زيارة مختبرات علمية اخرى ذات عالقة من قبل الكادر االكاديمي والطلبة -4
 المدروسة وتقديمها كنشاط للطالب ر والدراسات للمواضيعكتابة التقاري -5

 طرائق التقييم      

 امتحانات يومية وشهرية  -1
 امتحانات فصلية ونهائية -2
 درجات على نشاط الطالب خالل المحاضرات الدراسية -3
 درجات للواجبات البيتية -4
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 لملوثات البيئيةوا الكيمياء العضوية نتمكين الطالب من ربط العالقة بي -1ج

 والمواد الخطرة العضوية تدريب الطلبة على كيفية التعامل مع المواد الكيميائية -2ج

 تدريب الطلبة على كيفية استخدام االجهزة المختبرية -3ج

 تمكين الطلبة من فهم الملوثات البيئية الكيميائية وطرق تكوينها والتخلص منها -4ج
 التعليم والتعلم  طرائق    

 لشرح والتوضيحا -1
 النموذجوالكشف عن طريقة تحضير  -2
 طريقة المحاضرة -3
 طريقة التعليم الذاتي -4

 طرائق التقييم    

 االختبارات النظرية -1
 االختبارات العملية -2
 الدراسات والتقارير -3
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 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 ي (.لشخصالتطور لتوظيف واالمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية االتأهيلية العامة و المهارات -د 

 مهارات عامة عن التحليل العضوي -1د

 عضوي بيئيمهارات تشخيص  -2د

 مهارات كتابة التقارير العضوية -3د

 الكيميائيةالعضوية مهارات التعامل مع الملوثات  -4د         

م المتوقعة من الطالب تحقيقها المقرر ومخرجات التعليوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص 

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

 ؛البرنامج.

 جامعة القاسم الخضراء المؤسسة التعليمية .1

   يئة/ كلية علوم الب ةالبيئقسم   / المركز علمي القسم ال .2

 عضويةيمياء الالك اسم / رمز المقرر .3

 اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 23/9/2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 الكيميائي وتقسيمه الى انواعهتعريف التشخيص العضوي  -1
 يميائيالك وصف كل خطوه من خطوات التشخيص -2
 ومتطلباتها يات التفاعلوصف مبادىء وميكانيك -3
 واألصناف العضويةوصف االسس النظرية لكل انواع  -4
 وتفسير القواعد المتعلقة بسير التفاعالت العضويةتطبيق  -5
 مركبات العضويةتعريف االدلة الخاصة لكل انواع ال -6

 نوعهفاعالت المتعلقة بتحضير المركب العضوي كل على وصف خطوات الت -7

 النتاج العضوي والمشاكل المصاحبة لذلكنسبة المئوية لحساب ال -8

 تنمية الجانب المهاري من خالل اجراء التجارب العملية -9
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 ويرتتضمن خطة التط :خطة تطوير المقرر الدراسي .12

 ل علمية حديثةاستخدام وسائ -ا        

 القيام بسفرات علمية لمواقع بحثية وصناعية -ب
 استخدام مصادر علمية حديثة انكليزية وعربية -ت
 تغيير في المفردات العلمية بما يتناسب ومخرجات التعلم -ث
 استخدام طرق تقييم حديثة -ه 

 

 

 بنية المقرر .11

مخرجات  الساعات األسبوع

 التعلم 
طريقة  اسم الوحدة / أو الموضوع

 التعليم
طريقة 

 التقييم
 االمتحان المحاضرة يةعضواقسام الكيمياء ال مفهومال 2 الثاني/االول

 االمتحان المحاضرة ع الفعالةالمجاميو التاصر التحضير 2 ث/الرابعثالال
، االلكانات، األلكينات، الكاينات صنافألا 2 خامس/السادسال

 البنزين

 االمتحان المحاضرة

طرق التحضير والتفاعالت   االلكانات 2 سابع/الثامنال

 والكشف 
 االمتحان المحاضرة

 االمتحان المحاضرة تحضير والكواشفطرق ال  االلكينات 2 العاشر/تاسعال

حادي عشر/الثاني ال

 عشر
 لكايناال 2

 والبنزين
 االمتحان المحاضرة الكواشف فاعالت وانواع الت

امتحان  2 ثالث والرابع عشرال

 فصلي
  تحريري جميع المواد المدروسة

 

 البنية التحتية  .13

 تب منهجية مقررةتوجد ك ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

سم قأساسيات الكيمياء العضوية، تاليف د. جاسم محمد جندل، .1 )المصادر(  الرئيسية  ـ المراجع2

   2006علوم االغذية، كلية الزراعة، جامعة تكريت، العراق، 

        اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها         

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 بة الكلية الموجودة في مكت ياء العضويةكتب كيم

كتب الكيمياء , لجامعات رصينة محاضرات الكيمياء العضوية  ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت

 الموجودة على االنترنيت العضوية



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
 

 
  

 القاسم الخضراء:   الجامعة 

 علوم البيئةكلية  :المعهد/ةالكلي

 ةالبيئالقسم العلمي: 

 2019/ 10/  3تاريخ ملء الملف :  

 

 

                                :التوقيع                                                                              :ع  التوقي

             

محمد د.  اسم المعاون العلمي:                              مد. عالء خضير هاش  اسم رئيس القسم:

 عبدالكاظم هادي

                                               التاريخ:                  التاريخ:

                                           

           
 

 دقـق الملف من قبل 

 قسم ضمان الجودة واألداء الجامعي

 واألداء الجامعي:اسم مدير قسم ضمان الجودة 

 التاريخ 

                                                                                                       التوقيع

 مصادقة السيد العميد

 

 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 2020 - 2019للعام 



  
 1الصفحة 

 
  

 وصف البرنامج األكاديمي 

 القاسم الخضراءجامعة  المؤسسة التعليمية .1

 قسم البيئة- علوم البيئةكلية  المركز  عي /لجاماالقسم  .2

 علم االرض اسم البرنامج األكاديمي  .3

 ة.بيئالبكالوريوس علوم  اسم الشهادة النهائية  .4

 فصلي النظام الدراسي   .5

 معايير اعتماد وطنية المعتمد   برنامج االعتماد .6

 افالم تعليمية . المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  2019/ 10/  3 وصف تاريخ إعداد ال .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 تعليم الطالب ما هو علم الجيولوجي . -1

 زيادة االدراك لدى الطالب بأهمية هذا العلم. -2

 اعتماد اسلوب المشاركة العلمية لبناء شخصية الطالب . -3

 تطوير ادراك الطالب بهذا العلم وعالقته بباقي العلوم . -4

 

 

 

 م والتعلم والتقييمليتعلوبة وطرائق المخرجات التعلم المط  .10

  االهداف المعرفية-أ

 القدرة على تكوين فكرة . 1أ

 القدرة على االتصال باألخرين. -2أ

 والتعاوني .القدرة على العمل الجماعي  -3أ

  -4أ

  -5أ

  -6أ



  
 2الصفحة 

 
  

  االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج–ب 

 ة صياغتها .مهارات علمية في تقبل المعلومة واعاد – 1ب 

 مهارات عملية في التحري عن هذا العلم.  – 2ب 

 دية وخلق روح المبادرة لمعرفة الخصائص الجيولوجية .مهارات فر – 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 الشرح والتوضيح . -1

 طريقة عرض النموذج . -2

 .المحاضرةطريقة  -3

 طريقة التعلم الذاتي.  -4

 طرائق التقييم      

 ية. ات النظراالختبار -1

 بارات العملية .ختالا -2

 التقارير. -3

 

 : االهداف الوجدانية والقيمية-ج

 المالحظة واالدراك . -1

 التحليل والتفسير. -2

 االستنتاج والتقييم. -3

 األعداد والتقييم . -4

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 الشرح والتوضيح. -1

 طريقة عر ض النموذج. -2

 طريقة المحاضرة . -3

 . طريقة التعلم الذاتي -4

 

 

 

 

 لتقييم ا ئقطرا   

 االختبارات النظرية. -1

 االختبارات النظرية . -2

 التقارير والدراسات. -3

 

 
 



  
 3الصفحة 

 
  

 

 الشخصيلتطور التخطيط ل  -12

 مهارات القيادة. -1

 اتباع اسلوب القاء محاضرة اختيارية من قبل الطالب. -2

 تطوير قابلية ربط المواضيع واالستنتاجات . -3

 

 

 حاق بالكلية او المعهد(لتالمة المتعلقة بامعايير القبول)وضع االنظ -13

 المعدل واالنسيابية المعدة من قبل الوزارة .

 اهم مصادر البرنامج -14

 الجيولوجيا العامة بجزأين . جاسم علي الجاسم ، سعد الشيخلي. -1

. ان / االر دنم ، ابراهيم ابو عواد ، عم 2009المر جع السهل في علوم االرض والبيئة ، الطبعة العربية /  -2 

.االنترنيتمحاضرات متفرقة مسحوبة من -3  

 



  
 4الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 القاسم الخضراءجامعة  المؤسسة التعليمية .1

 قسم البيئة-علوم البيئةكلية  القسم الجامعي / المركز .2

 (جيولوجيعلم االرض )ال اسم / رمز المقرر .3

 في علوم البيئةبكلوريوس  البرامج التي يدخل فيها .4

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .5

 فصلي ةالفصل / السن .6

 ساعة عملي 30نظري+ساعة  30 )الكلي(اسية عات الدرعدد السا .7

 2019/  10/  3 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 .بداياتهوماهي  هذا العلمهو  تعليم الطالب ما -1

 زيادة االدراك لدى الطالب بأهمية هذا العلم. -2

 اعتماد اسلوب المشاركة العلمية لبناء شخصية الطالب . -3

 وعالقته بباقي العلوم .الب بهذا العلم تطوير ادراك الط -4

 تكوين فكرة معرفية حول طبيعة المادة . -5

 معرفة جيولوجية العراق ومن ثم عالقة هذه الجيولوجيا بالبيئة . -6

  االهداف المعرفية-أ

 القدرة على تكوين فكرة . 1أ

 األخرين.لى االتصال برة عالقد -2أ

  والتعاوني . القدرة على العمل الجماعي -3أ

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

ن عة ميوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوق

والبد  تاحة.المالتعلم الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 وصف البرنامج. ينوبن الربط بينها م



  
 5الصفحة 

 
  

 

 

  لمقرر:االهداف المهاراتية الخاصة با–ب 

 مهارات علمية في تقبل المعلومة واعادة صياغتها . – 1ب 

 مهارات عملية في التحري عن هذا العلم.  – 2ب 

 مهارات فردية وخلق روح المبادرة لمعرفة الخصائص الجيولوجية. – 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 الشرح والتوضيح  -5

 طريقة عرض النموذج -6

 طريقة المحاضرة  -7

 طريقة التعلم الذاتي -8

 طرائق التقييم      

 االختبارات العملية  -4

 االختبارات النظرية -5

 التقارير  -6

 

 ميةاالهداف الوجدانية والقي-ج

 

 المعرفة العلمية للطالب. -1ج

 لحديثة .المهارات في التقنيات ا -2ج

 ر .القدرة في التفكي -3ج

 القدرة على اتخاذ القرار. -4ج     

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 الشرح والتوضيح  -1

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة المحاضرة  -3

 طريقة التعلم الذاتي -7

 

 

 

 

 

 يم طرائق التقي   

 االختبارات العملية  -1

 االختبارات النظرية -2

 ير والدراساتالتقار -3

 



  
 6الصفحة 

 
  

 

 

 

 الشخصيلتطور ط لالتخطي  -12

 مهارات القيادة  -1

 .اتباع اسلوب القاء محاضرة اختيارية من قبل الطالب -2

 .تطوير قابلية ربط المواضيع واالستنتاجات -3      

 

 

 

 

 

 

 



  
 7الصفحة 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 البنية التحتية  .12

 ال يوجد. الكتب المقررة المطلوبة -1

 المراجع الرئيسية)المصادر( -2

ن . جاسم علي الجاسم ، سعد الجيولوجيا العامة بجزأي

 يخلي. الش

المر جع السهل في علوم االرض والبيئة ، الطبعة العربية / 

.م ، ابراهيم ابو عواد ، عمان / االر دن  2009  

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / 

المساق أو 

 وعالموض
 مطريقة التقيي طريقة التعليم

مقدمة عن علم الجيولوجي  -1

 جيولوجي  2 ومفهومه
عرض  -شرح المحاضرة

 المناقشة –افالم توضيحية 
متحان  مفاجئ  ا

 ورقي او شفوي()

نشأت االرض والنظام  -2

 جيولوجي  2 الشمسي
عرض  -شرح المحاضرة

 المناقشة –افالم توضيحية 
متحان  مفاجئ  ا

 (ورقي او شفوي)

النظريات الحديثة في اصل  -3

 .مجموعة الشمسيةال
 جيولوجي  2

عرض  -شرح المحاضرة

 المناقشة –افالم توضيحية 
متحان  مفاجئ  ا

 ورقي او شفوي()

 جيولوجي  2 .تطور االرض -4
عرض  -شرح المحاضرة

 المناقشة –افالم توضيحية 
متحان  مفاجئ  ا

 ورقي او شفوي()

 جيجيولو  2 .اغلفة الكرة االرضية -5
عرض  -شرح المحاضرة

 المناقشة –ضيحية افالم تو
متحان  مفاجئ  ا

 ورقي او شفوي()

 جيولوجي  2 . الغالف الجوي -6
عرض  -شرح المحاضرة

 المناقشة –افالم توضيحية 
متحان  مفاجئ  ا

 ورقي او شفوي()

 جيولوجي  2 .الغالف المائي . -7
عرض  -شرح المحاضرة

 المناقشة –افالم توضيحية 
مفاجئ  متحان  ا

 ورقي او شفوي()

ات االرضية المؤثرة في العملي -8

 .القشرة االرضية
 جيولوجي  2

عرض  -شرح المحاضرة

 المناقشة –افالم توضيحية 
متحان  مفاجئ  ا

 ورقي او شفوي()

 جيولوجي  2 التجوية الكيميائية . -9
عرض  -شرح المحاضرة

 المناقشة –افالم توضيحية 
متحان  مفاجئ  ا

 ورقي او شفوي()

ثرة في العمليات االداخلية المؤ- 10

 .القشرة االرضية
 جيولوجي  2

عرض  -شرح المحاضرة

 المناقشة –افالم توضيحية 
متحان  مفاجئ  ا

 ورقي او شفوي()

 جيولوجي  2 .الصدوع - 11
عرض  -شرح المحاضرة

 قشةالمنا –افالم توضيحية 
متحان  مفاجئ  ا

 ورقي او شفوي()

 لوجيجيو  2 تصنيف المعادن -12
عرض  -شرح المحاضرة

 المناقشة –توضيحية افالم 
متحان  مفاجئ  ا

 ورقي او شفوي()

 جيولوجي  2 خواص الصخور النارية. -13
عرض  -شرح المحاضرة

 المناقشة –افالم توضيحية 
متحان  مفاجئ  ا

 ورقي او شفوي()

 جيولوجي  2 ور الرسوبية.الصخ.-14
عرض  -شرح المحاضرة

 لمناقشةا –افالم توضيحية 
متحان  مفاجئ  ا

 او شفوي(ورقي )

 جيولوجي  2 .مراجعة ألهم المواضيع-15
عرض  -شرح المحاضرة

 المناقشة –افالم توضيحية 
متحان  مفاجئ  ا

 ورقي او شفوي()



  
 8الصفحة 

 
  

الكتب والمراجع التي يوصى  -أ

بها)المجالت 

 العلمية،التقارير،..(

 لعلوموعالقته بباقي امادة علمية تتطلع الى ذكر هذا العلم  كل

  او موجزة . ن كانت مادة بسيطةوا

المراجع االلكترونية،مواقع  -ب

 انترنت

www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/lecture.a
.idspx?fid=10&lc 

hro.com/index.php-w.alahwazww 
/www.feedo.net/Environment/Ecology 

 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .13
 التالية قدر االمكان :لتطوير المقرر الدراسي البد من اتخاذ االجراءات 

 ة لكيمناطق االثرية المناطق الصخرية والوعرة والعمل جوالت ميدانية ولمواقع مختلفة وخاص -1

 يأخذ الطالب فكرة عن الموضوع .
 المتابعة الحثيثة من قبل الطالب مع التدريسي . -2
 البحث عن كل ما هو جديد للمادة ومن خالل المصادر الحديثة . -3
لجانب تحويل الالمشاريع البسيطة او ورش العمل التي لها عالقة بالمادة  وذلك تكليف الطالب ببعض  -4

 لطالب الى جانب تطبيقي .االكاديمي لدى ا
 تاذ. ر االسقيام الطالب بإعداد بعض المحاضرات من خالل االنترنيت والقائها امام الطالب وبحضو -5

 
  

http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/lecture.aspx?fid=10&lcid
http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/lecture.aspx?fid=10&lcid
http://www.alahwaz-hro.com/index.php
http://www.feedo.net/Environment/Ecology/


 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
 

 
  

 القاسم الخضراء:   الجامعة 

 علوم البيئةكلية  :المعهد/ةالكلي

 ةالبيئالقسم العلمي: 

  2/9/2019تاريخ ملء الملف : 
 

 

                                :التوقيع                                                                              :التوقيع  

             

محمد د.  اسم المعاون العلمي:                               د. عالء خضير هاشم اسم رئيس القسم:

 عبدالكاظم هادي

                                               ريخ:التا                  التاريخ:

                                           

           
 

 دقـق الملف من قبل 

 قسم ضمان الجودة واألداء الجامعي

 واألداء الجامعي:اسم مدير قسم ضمان الجودة 

 التاريخ 

                                                                                                       التوقيع

 مصادقة السيد العميد

 

 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 2020 - 2019للعام 



  
 1صفحة ال

 
  

 وصف البرنامج األكاديمي 

 القاسم الخضراءجامعة  المؤسسة التعليمية .1

 البيئةقسم  – علوم البيئةكلية  ركز الم عي /مالقسم الجا .2

 حاسباتال اسم البرنامج األكاديمي  .3

 في علوم البيئة بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

 فصلي النظام الدراسي   .5

 د وطنيةمعايير اعتما المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2/9/2019 تاريخ إعداد الوصف  .8

 األكاديمي ف البرنامجداأه .9

 الب كيفية التعامل مع الحاسبة من خالل نظام التشغيل الوندوز تعلم الط -1

 التعرف على أجزاء الحاسبة المادية والبرمجيات ومايحتوية سطح المكتب من أيقونات . -2

 

 ةتعلم الطالب كيفية تغيير اعدادت الوندوز بما يالئم  المستخدم من خالل لوحة السيطر -3

ة التأثيرات للطباعة وإدراج الجداول والصور وإضاف  wordج برناملب على استخدام قدرة الطاية تنم -4

 المختلفة على النص

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10



  
 2صفحة ال

 
  

  االهداف المعرفية-أ

 windows 7ماهو نظام تشغيل الحاسبة  – 1أ

 تة والبرامجياماهي المكونات المادي -2أ

 طرةماهي لوحة السي -3أ

 وفائدتة wordماهو برنامج  -4أ

 

  –  االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج–ب 

 وتطبيقها على الحاسبةمهارات علمية في تقبل المعلومة  – 1

 مخططاتطباعة مستندات ذات طابع مهني واضافة التثيرات والجداول وال مهارات عملية في  – 2ب 

       المبادرةة وخلق روح مهارات فردي – 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 الشرح والتوضيح  -1

 تطبيق الخطوات على الحاسبة -2

 طريقة المحاضرة  -3

 طريقة التعلم الذاتي -4

 طرائق التقييم      

 االختبارات العملية  -1

 االختبارات النظرية -2

  التقارير -3

 

 

 االهداف الوجدانية والقيمية-ج

 اكواإلدرظة الحالم -1ج

 سيرالتحليل والتف -2ج

 االستنتاج والتقييم -3ج

 والتقويم اإلعداد -4ج     

 

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 الشرح والتوضيح -1

 التطبيق  -2

 اعداد التقارير -3

 

 

 

 

 

 



  
 3صفحة ال

 
  

 

 

 طرائق التقييم    

 

 االختبارات العملية  -1

 االختبارات النظرية -2

 التقارير والدراسات -3

 
 

 

 الشخصيلتطور التخطيط ل  -12

  عمليا على الحاسبة تعلمهتنفيذ الطالب لما مهارات    -1

 إدراك الطالب من خالل اسئله تنفذ آنياتطوير  -2

 wordإعداد الطالب لتقرير يقوم هو بطباعته واعدادة في برنامج  -3

       

 

 (معهدمعايير القبول)وضع االنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية او ال -13

 

  امجاهم مصادر البرن -14

 

  مركز 2007مايكل نبيل اخنون ونرمني فهيم ، مجموعة احتراف االوفيس ،Dream Maker  

 2007جمهورية مصر القاهرة ، 

  مازن مغايري ، خطوة خطوةMicrosoft system office 2007  دار الرضوان ، حلب سوريا ،

2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بنية المقرر .1



  
 4صفحة ال

 
  

 عاتالسا األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم سم الوحدة / المساق أو الموضوعا

 windows 7التعرف والتطبيق على نظام التشغيل  معرفي/مهاري 2  -1
شرح وتوضيح 

 وتطبيق
 االختبارات العملية 

التعرف والتطبيق على مكونات سطح المكتب  معرفي/مهاري 2  -2

 وفائدتها

 شرح وتوضيح

 بيقوتط

 االختبارات العملية 

 معرفي/مهاري 2  -3
 التعرف على استخدام اوامر لوحة السيطرة

شرح وتوضيح 

 وتطبيق

 االختبارات العملية 

 معرفي/مهاري 2  -4
  التعرف والتطبيق على البرامج الملحقة بالوندوز

شرح وتوضيح 
 وتطبيق

 االختبارات العملية 

ب والغاء البرامج تنصيالتعرف والتطبيق على  معرفي/مهاري 2  -5

 المنصبة

شرح وتوضيح 

 وتطبيق

 االختبارات العملية 

 التعرف والتطبيق على تغيير اعدادات الطابعة بما معرفي/مهاري 2  -6

 يالئم المستخدم

شرح وتوضيح 
 وتطبيق

 االختبارات العملية 

 االختبارات العملية   امتحان شهر اول معرفي/مهاري 2  -7

8-  
  2007تطبيق على برنامج وورد وال التعرف معرفي/مهاري 2

وواجه البرنامج ، تبويب الصفحة الرئيسية  

 ومجموعاتها 

شرح وتوضيح 

 وتطبيق

 االختبارات العملية 

9-  
التطبيق على استخدام تبويب إدراج ومجموعاته  معرفي/مهاري 2

)إدراج صفحة ، جدول ، صورة ، قصاصة فنية ، 

،  ، رمز smart art   ،word artأشكال ، 

 عادلة رياضية (م

ح شرح وتوضي

 وتطبيق

 االختبارات العملية 

10-  

التطبيق على استخدام تبويب تخطيط الصفحة  معرفي/مهاري 2

)وضع الهوامش ، واتجاه الصفحة ، وحجم 

الصفحة ، وانشاء االعمدة ، ووضع العالمة 

المائية ، وتلوين الصفحة ، ووضع حدود للصفحة 

) 

شرح وتوضيح 

 وتطبيق

 العملية  اراتاالختب

11-  
التطبيق على استخدام تبويب مراجعة للتدقيق  يمعرفي/مهار 2

االمالئي ، وايضاً استخدام الترجمة للكلمات 

رد االنكليزية والعربية . اجراء العرض لنافذة الوو

 بعدة طرق مختلفة.

شرح وتوضيح 
 وتطبيق

 االختبارات العملية 

12-  
الكي بورد في يح مفاتالتطبيق على استخدام بعض  معرفي/مهاري 2

راءات تحرير وتنسيق خاصة داخل نافذة اتمام اج

 وورد

شرح وتوضيح 
 وتطبيق

 االختبارات العملية 

 معرفي/مهاري 2  -13
 التطبيق على استخدام تبويب مراجعة 

شرح وتوضيح 

 وتطبيق

 االختبارات العملية 

 االختبارات العملية   امتحان شهر ثاني معرفي/مهاري 2  -14

    ريمها/معرفي 2  -15



  
 5صفحة ال

 
  

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 

 

 

 

 
 

 جامعة القاسم الخضراء:  الجامعة    

 كلية علوم البيئة :  المعهد /ةالكلي   

 قسم البيئة:    القسم العلمي    

 28/9/2019ف :  تاريخ ملء المل   

 

 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    

                محمد عبدالكاظم هاديد.   : المعاون العلمي سما               د. عالء خضير هاشم : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    

   

 

                                                                            

    

 دقـق الملف من قبل     

 ضمان الجودة واألداء الجامعيشعبة     

 واألداء الجامعي:ضمان الجودة  ةبشع اسم مدير    

                   التاريخ         

 التوقيع    

                                                                                              

مصادقة السيد                                                                                                       

         العميد 

 
 

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 
يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة 

حة . ويصاحبه المتمن الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص ا

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 



  
 1الصفحة 

 
  

 كلية علوم البيئة /جامعة القاسم الخضراء  المؤسسة التعليمية .1

 قسم البيئة / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 التربة علم مباديء 

 في علوم البيئة يوسبكالور اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 خرى سنوي /مقررات /أ

 فصلي

 طنيةمعايير اعتماد و المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 28/9/2019 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 التعرف على مبادئ واسس التربة العامة وصفاتها

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 م والتعلم والتقييمعليالمطلوبة وطرائق الت برنامجمخرجات ال  .10

  رفية االهداف المع -أ
ه اثناء يستطيع الطالب ان يعبر عن مفاهيم التربة االساسية تعبيرا مختلف عن ما عرض علي  -1أ

      الكورس 

 يستطيع الطالب ان يلخص خواص التربة بلغته الخاصة -2أ

 يات تكوينهاعملان يصف الطالب بلغته الخاصة العالقة بين خواص التربة وعوامل و -3أ
ختلفة واقع ممسباب تغاير خواص التربة بين تربة واخرى وبين التربة نفسها في ان يعلل الطالب ا -4أ

 وتحت ظروف مختلفة
  -5أ



  
 2الصفحة 

 
  

 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 ان يستخدم الطالب المفاهيم النظرية في الواقع التطبيقي - 1ب 

 تصميم تجربة(ا في التربة )عمل لدراسة مشكلة م خطةتعلم مهارات وضع  - 2ب 

ناقشتها تحصلة ومتعلم مهارات كتابة البحث العلمي من خالل ترتيب المفاهيم وتحليل النتائج المس - 3ب 

    طبقا للمفاهيم النظرية التي درسها خالل الكورس

    
 طرائق التعليم والتعلم      

 مثلة سئلة واالاالكثار من اال, المادة من خالل االلقاء, المناقشةمن المحاضرة لتغطية الجزء النظري  -

 اعتماد اكثر من مصدر ألغناء المادة التعليمية  -

 النشطة طالب باالنشاطات وتكليف الالجانب التطبيقي )العملي( من خالل المختبرات والزيارات الحقلية  -
 طرائق التقييم      

 

 ان النهائيمتحاال المختبر  الفصل الدراسي 

30% 15% 50% 

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 ان يتعرف الطالب على اهمية التربة كأحد اهم الموارد الطبيعية  -1ج         

 ان يحس الطالب بأهمية حماية التربة من التلوث والتدهور -2ج

 ان يهتم الطالب في السبل الكفيلة في الحفاظ على التربة  -3ج

 جماعي وروح الفريق ان يدرك الطالب اهمية العمل ال -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 لومةالمع الواجبات اليومية التي تزيد من ادراك الطالب وتعد دافعا لمراجعة المصادر والبحث عن -

 المشاريع الجماعية التي يتم العمل فيها بشكل فرق -

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 المشاريع وميةاليالواجبات 

5% 10% 
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 .لشخصي(االتطور واألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

ه لتي تواجهربة امهارات تحديد ابعاد المشكلة والبحث عن البيانات والمعلومات المالئمة لمشكلة الت -1د

 في عمله.

 ابة والتخاطب لكتان يتعلم مهارات ا -2د

تواجه  التي المعلومات النظرية التي درسها في حل المشاكل والتحديات المستجدة مهارات استخدام -3د

 التربة من خالل تطوير قدرة الطالب على طرح االسئلة الصحيحة.

 مهارات طرح الحلول المنطقية وأختيار األقل تكلفة  -4د   
 طرائق التعليم والتعلم          

 

 بما يلي:شطة المتعلقة ناال

 معلومات عن أحد مشاكل الترب العراقية جمع ال -

 نقد آليات معالجة تلك المشكلة في الواقع  -

 طرح الحلول لمعالجة المشكلة -

 تقديم تقرير عن المشكلة مع العرض -

 

 
 طرائق التقييم          

 
 العرض  التقرير 

3% 2% 

 
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           المقرر أو المساق اسم رمز المقرر أو المساق دراسية ال المرحلة

 عملي     نظري      

 3 2 مباديء علم التربة  األولى 
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 

 

 

 

 

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

 قررة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلميقبول مركزي وفق مجاميع م

 

 

 

 

 

 

 

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 من البرنامج وبةمخرجات التعلم المطل 

 أساسي اسم المقرر ز المقرررم السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 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

مباديء علم   المرحلة األولى 

 التربة
 X X X X X X X  X X X X X X X X اساسي 
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 موذج وصف المقررن

 

 ف المقرروص

 

 

 جامعة القاسم الخضراء  ةتعليميالمؤسسة ال .1

 كلية علوم البيئة     / المركز علمي القسم ال .2

 مباديء علم التربة  اسم / رمز المقرر .3

  أشكال الحضور المتاحة .4

 ثانيال الفصل / السنة .5

  60  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 28/9/2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 على مبادئ واسس التربة العامة وصفاتهاف التعر
 
 
 
 
 
 

 

 

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10
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  هداف المعرفية األ -أ
 اثناء يستطيع الطالب ان يعبر عن مفاهيم التربة االساسية تعبيرا مختلف عن ما عرض عليه -1أ

      الكورس 

 تربة بلغته الخاصةاليستطيع الطالب ان يلخص خواص  -2أ

 غته الخاصة العالقة بين خواص التربة وعوامل وعمليات تكوينهاان يصف الطالب بل -3أ
ختلفة واقع ممان يعلل الطالب اسباب تغاير خواص التربة بين تربة واخرى وبين التربة نفسها في  -4أ

  وتحت ظروف مختلفة

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 ع التطبيقيستخدم الطالب المفاهيم النظرية في الواقي ان -1ب

 تعلم مهارات وضع خطة عمل لدراسة مشكلة ما في التربة )تصميم تجربة( - 2ب 

ناقشتها تحصلة ومتعلم مهارات كتابة البحث العلمي من خالل ترتيب المفاهيم وتحليل النتائج المس - 3ب 

     رسكوطبقا للمفاهيم النظرية التي درسها خالل ال
 طرائق التعليم والتعلم      

  واالمثلة سئلةالمحاضرة لتغطية الجزء النظري من المادة من خالل االلقاء, المناقشة, االكثار من اال -

 اعتماد اكثر من مصدر ألغناء المادة التعليمية  -

 الجانب التطبيقي )العملي( من خالل المختبرات والزيارات الحقلية  -
 التقييم  ئقطرا     

 متحان النهائياال المختبر  الفصل الدراسي 

30% 15% 50% 
 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ان يتعرف الطالب على اهمية التربة كأحد اهم الموارد الطبيعية  -1ج         

 ان يحس الطالب بأهمية حماية التربة من التلوث والتدهور -2ج

 الكفيلة في الحفاظ على التربة  بلان يهتم الطالب في الس -3ج

 ان يدرك الطالب اهمية العمل الجماعي وروح الفريق -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 لومةالمع الواجبات اليومية التي تزيد من ادراك الطالب وتعد دافعا لمراجعة المصادر والبحث عن -

 المشاريع الجماعية التي يتم العمل فيها بشكل فرق -
 طرائق التقييم    

 شاريعالم الواجبات اليومية

5% 10% 
 

 لشخصي (.االتطور المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتأهيلية العامة و المهارات -د 

هه لتي تواجتربة امهارات تحديد ابعاد المشكلة والبحث عن البيانات والمعلومات المالئمة لمشكلة ال -1د

 مله.ع في

 اطب ان يتعلم مهارات الكتابة والتخ -2د

تواجه  ة التيمهارات استخدام المعلومات النظرية التي درسها في حل المشاكل والتحديات المستجد -3د

 التربة من خالل تطوير قدرة الطالب على طرح االسئلة الصحيحة.

 مهارات طرح الحلول المنطقية وأختيار األقل تكلفة -4د
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 رقربنية الم .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 وبةالمطل
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
طريقة  طريقة التعليم

 التقييم

االسبوع 

 األول 
 نظري 2

 عملي 3
التعرف على التربة  -

 كجسم طبيعي

طرق اخذ عينات  -

 التربة

مقدمة في علم التربة, 

 تعريف التربة
  األلقاء + المختبر

االسبوع 

 الثاني
 نظري 2

 عملي 3
 التعرف على: -

 تجوية التربة  -

 كوين التربةت -

التعرف علة مفاهيم  -

 مقد, آفاق التربة

 االلقاء - نشوء وتطور التربة 

 المختبر -

 االنشطة العلمية -

 الواجبات -

 

األسبوع 

 الثالث 
 نظري 2

 عملي 3
 لون التربة -

 نسجة التربة -

 كثافة التربة -

 اءااللق - الخواص الفيزيائية

 المختبر -

 االنشطة العلمية -

 تالواجبا -

 

األسبوع 

 الرابع
 نظري 2

 عملي 3
 بناء )تركيب( التربة -

 حرارة التربة -

 تهوية التربة -

 االلقاء - الخواص الفيزيائية

 المختبر -

 االنشطة العلمية -

 الواجبات -

 

األسبوع 

 الخامس
 األمتحان األول

األسبوع 

 السادس
  غرويات التربة - 

معادن الطين  -

انواعهها واهميتها في 

 ص التربةخوا

 االلقاء - الخواص الكيميائية

 المختبر -

 االنشطة العلمية -

 الواجبات -

 

األسبوع 

 السابع
السعة التبادلية  - 

 الكاتيونية 

 درجة تفاعل التربة -

 التوصيل الكهربائي -

 المادة العضوية -

 االلقاء - الخواص الكيميائية 

 رتبالمخ -

 االنشطة العلمية -

 الواجبات -

 

وع األسب

 الثامن
اسباب تملح الترب  - 

 العراقية

 مشاكل تملح التربة  -

اساليب معالجة  -

 مشكلة التملح

 االلقاء - ملوحة التربة 

 المختبر -

 االنشطة العلمية -

 الواجبات -

 

األسبوع 

 التاسع
التعرف على احياء  - 

 التربة 

 ةانواع احياء الترب -

 اهمية احياء التربة  -

 االلقاء - ة الخواص البيولوجي

 المختبر -

 االنشطة العلمية -

 الواجبات -

 

األسبوع 

 العاشر
 األمتحان الثاني
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مباديء علم التربة   . 1891 . هللا عبد ,العاني قررة المطلوبة لمـ الكتب ا1 - 

 
 . اساسيات التربة العامة 2014الموصلي مظفر احمد.  - )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 التربة علم اساسيات . 1891 . الفتاح عبد ,العاني  -

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( لعلمية , التقارير ,.... ا المجالت) 

WEIL (2009). A Laboratory Manual for Introductory Soils. 8th Ed. 

Kendall/Hunt. (Both bookstores). 

Fundamentals of Soil Science, Foth, H.D., Wiley Books 

 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت

.... 

Illinois Agronomy Handbook http://www.ag.uiuc.eduliahi 

Soil Science of Society of America web page http://www.soils.org/ 
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 األهتمام اكثر بالجانب العملي وتوفير اهم متطلباته من اجهزة ومواد مختبرية -

 يةربتوفير الكتب المنهجية والمصادر الحديثة وخاصة باللغة الع -

 

 

 
 

األسبوع 

الحادي 

 عشر 

انواع الترب  - 

 العراقية

طبيعة توزيع الترب  -

 العراقية 

 االلقاء - انواع الترب العراقية

 المختبر -

 يةاالنشطة العلم -

 الواجبات -

 

األسبوع 

 الثاني عشر
 باب تدهور التربةاس - 

اساليب معالجة  -

 تدهور الترب العراقية

 االلقاء - مشاكل الترب العراقية

 المختبر -

 االنشطة العلمية -

 الواجبات -

 

األسبوع 

 الرابع عشر

 العروض الخاصة باألنشطة المكلف بها الطالب 


