
                            

    
           



                                                                  
 

 

 Academic Program Specification ميوصف البرنامج األكادي
 

 اسم البرنامج .1

Programme Title 
 .B.Scريوس بكالو

 رمز البرنامج .2

Programme Code 
 

 المؤسسة التعليمية .3

Teaching Institution 
 جامعة الكوفة

 الكلية .4

College 
 الزراعة

 القسم .5

Department 
 علوم التربة والموارد المائية

 النظام الدراسي   .6

Attendance Type 

 

 Coursesفصلي 

 الفصل الدراسي .7

Academic Session 
 الربيعي

 د وحدات البرنامجعد .8

Credits 
8 

 الشهادة الممنوحة .9

Final Award 
 .B.Scبكالوريوس 

 الجهة المعتمدة للبرنامج .11

Programme Accredited  
 البحث العلميوزارة التعليم العالي و

 اسم منسق البرنامج .11

Programme Coordinator 
................................. 

 تاريخ اعداد البرنامج .12

Date of Programme   
................................. 

 أهداف البرنامج األكاديمي .13

Programme Aims          

 
 توفير خريجين للدراسات العليا مع مهارات عملية ونظرية في حقل علوم التربة والمياه

 .تطوير البرنامج والمقررات األكاديمية لتلبية متطلبات المجتمع 

 .نمية والتوسع فى إستصالح الترب الصحراوية والترب الملحية والتى تتطلب مهارات خاصةمسايرة خطط الت
 .رفع جودة الترب الحديثة اإلستصالح والمحافظة على التربة 

 تطوير إستراتيجية للبحث العلمي مرتبطة بالحاجة الى زيادة العائد من وحدة التربة والمياه والزيادة المستدامة فى مساحة األراضى
 .الزراعية لتلبية احتياجات المجتمع 

 جامــعــــــــة الكـــــوفــــــة

KUFA UNIVERSITY    



 Intended Learning Outcomesمخرجات التعلم المستهدفة     .14
ايضا ان نكون اكثر وضوحا عن .. اختيارنا للمحتوى، الطريقة . كمدرسين نحاول بشكل دائم ان نكون على علم بما نريده من الطالب ان يتعلمه

 :البرنامج لتحقيق  يمكن ان يطلب من الطالب ان يفصحوا عما يريدون تعلمه من  .السبب الذي ندرس به بالطريقة المعتادة

 العمل متطلبات سوق -1 

 مشاريع بحثية علمية- -2                 

 

 Knowledge and Understandingالمعرفة والفهم     14-1

 
 وان تكون له . م للمصادر المعلوماتية المختلفة ان يكون للتدريسي القدرة على التعرف ، والوصول ، والتقييم ، واالستخدا

 .القدرة على التطوير واالرادة  ومراجعة مصادر المعلومات لفهم متطلبات السوق وانجاز المشاريع البحثية والعلمية

 

 

 

 

   Learning and Teaching Methods طرائق التعلم والتعليم المستخدمة في تطوير المعرفة والفهم 

  
 مية كتب عل-1

 ابحاث ىعلمية -2
   انترنيت-3

 

 

 

 

     Assessment Methodsطرائق تقييم المعرفة والفهم المكتسبة 
 امتحان فصلي -1

 امتحان يومي -2
 اختبارات حقلية -3
 اختبار معلومات من خالل الممارسات الحقلية -4
 التدريب والعمل المختبري -5
 حل المسائل -6
 االختبار الذاتي -7

 

 

  Intellectual Skillsمهارات التفكير   14-2
 مهارات التحليل والتركيب ومهارات حل المشاكل ومهارات التخطيط وادارة الوقت

و بين المعلومات ذات الصلة والمعلومات غير ذات ، مهارة التمييز بين الحقيقة والرأي و  بين المصادر الصحيحة والمصادر غير الصحيحة     
  . اآلخرى رف إلي وجهات النظرالصلة و مهارة التع

 

 Learning and Teaching Methods طرائق التعلم والتعليم المستخدمة في تطوير مهارات التفكير 
 كتب علمية -1
 ابحاث علمية -2
 انترنت -3
 تنمية المناقشة بين الطالب لتبادل التجارب والخبرات -4

 ثتشجيع الطلبة النجاز البحوث وتعليمهم طرق البح -5

 
 

 
 

     Assessment Methodsطرائق تقييم مهارات التفكير 
 امتحان فصلي -1
 امتحان يومي -2
 اختبار ميداني في العمل - 3
 اسلوب العصف الذهني -4



 

 

 بنية البرنامج  .15

Programme Structure  
 

 
 الفصل االول/المرحله األولى 

عدد  عدد الساعات اسم المقرر باللغة العربية اسم المقرر باللغة االنكليزيه رمز المقرر ت

 عملي نظري الوحدات

1 CHEM101 Organic Chemistry 3.5 3 2 كيمياء عضوية 

2  Physical Science  3.5 3 2 فيزياء عامة 

3 FDCR101 Principles of  Field  مبادئ المحاصيل

 الحقلية

2 3 3.5 

4 ANRE101 Principles of 

Animal Crop 

 3.5 3 2 مبادئ االنتاج الحيواني

5 MATM101 Mathematics(1)  2 0 2 (1)رياضيات 

6 1001 Human Rights  حقوق االنسان

 والحريات العامة

1 0 1 

7 AGEN117 Engineering 

Drawing 

 1.5 3 0 رسم هندسي

8 1003 English 1  1 0 1 (1)لغة انكليزية 

       

 الفصل الثاني/ المرحله االولى  

 .القدرة على إنتاج األفكار أو األسئلة: الطالقة -5

 القدرة على تنويع االفكار: المرونة -6

 

 Practical Skills المهارات المهنية و العملية  14-3

 

 Learning and Teaching Methods طرائق التعلم والتعليم المستخدمة في تطوير المهارات العملية 
 المواقع العلمية على الشبكة العنكبوتية -1

 المصادر العلمية -2
 العملية التطبيقات -3
الرسوم البيانية والرسوم التوضيحية واضحة  و الجمل القصيرة   اسبة واط الهامة  و  األمثلة المنالوضوح  و االهتمام و  التركيز من النق -4

 و الخطاب مباشر

  

     Assessment Methodsطرائق تقييم المهارات العملية 

 

 اختبار حقلي -1
 اختبار تجريبي وتحليلي -2
 تقارير علمية -3

 
 

 Transferable and Generic Skillsالمهارات العامة والمنقولة   14-4

 

   Learning and Teaching Methods طرائق التعلم والتعليم المستخدمة في تطوير المهارات العامة
 متطلبات السوق  -1

 مشاريع بحثية علمية  -2

 وضع اليات وبرامج لعالج المشاكل -3

 

 

     Assessment Methodsطرائق تقييم المهارات العامة والمنقولة  
 .الميداني التدريب العمل، ورش المعملية، األنشطة : خالل من والمهنية العملية المهارات تتحقق



1  Analyses 

Chemistry 

 3.5 3 2 يةكيمياء تحليل

2  Principles of 

geology 

 3.5 3 2 مبادئ الجيلوجيا

3  Fruits Production  2.5 3 1 انتاج فاكهه 

4 AGEC101 Agriculture 

Economy 

 2 0 2 مبادئ االقتصاد

5 MATM101 Mathematics  (2)  2 0 2 (2)رياضيات 

6 1004 Applied Computer 

(1) 

تطبيقات في الحاسوب 

(1) 

0 3 1.5 

7 SOSC101 Surveying plane 2.5 3 1 ساحة وتسويةم 

8 1003 English 2  1 0 1 (2)لغة انكليزية 

       

 
 الفصل االول/المرحله الثانية 

رمز المقرر باللغة  رمز المقرر ت

 االنكليزية

عدد  عدد الساعات اسم المقرر باللغة العربية

 عملي نظري الوحدات

1 CHEM201 Biochemistry 3.5 3 2 كيمياء حيوية 

2 SOSC102 Principles of 

Soil Science 

 3.5 3 2 مبادئ علم التربة

3 STAT101 Statistic 3.5 3 2 مبادئ االحصاء 

4 BIOL201 General 

Microbiology 

مبادئ االحياء 

 المجهرية

2 3 3.5 

 3.5 3 2 بيئة التربة وانواء جوية   5

6 HORT303 Vegetable 

Production 

 2.5 3 1 انتاج خضر

7 1004 Applied 

Computer (2) 

تطبيقات في الحاسوب 

(2) 

0 3 1.5 

8 1002 Arabic 

Language 

 2 0 2 اللغة العربية

       

 الفصل الثاني/ المرحله الثانية  

 3.5 3 2 تحليل تربة وماء ونبات   1

 3.5 3 2 مبادئ وقاية النبات   2

3 AGEN101 Agriculture 

Machinery 

 3.5 3 2 مكائن واالالت زراعية

4 AGEX201 Principle of 

Agriculture 

Extension 

 2 0 2 مبادئ ارشاد زراعي

5 BOT202 Pant 

Physiology 

 3.5 3 2 فسلجة نبات

6  Land leveling 

and grading 

 3.5 3 2 تسوية وتعديل اراضي

7 1001 Freedom and 

Democracy 

 1 0 1 الحرية والديمقراطية

 

 االنظمة واللوائح الخاصة بتقييم الطلبة .16

Regulation of Assessment 
الشهرية واعداد التقارير او من خالل توجيه  واالختباراتاليومية القصيرة  االختباراتالتعامل مع تحديد وتوزيع الدرجات للطلبة من خالل 

 .اإلجابةفز الطلبة على االسئلة المباشرة للطلبة مع اعطاء وقت محدد مع استعمال عبارات تح
 امتحان يومي -1
 امتحان شهري -2
 امتحان فصلي نهائي -3



 (األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية و القسم العلمي)معيار القبول  .17

Criteria for Admission  

 - :  الكلية في القبول شروط أوال
 (القبول المركزي)والبحث العلمي  ب وفق لوائح وزارة التعليم العاليللطال القبول شروط اعتماد -1

 .الجامعة الكلية او مجلس يراها شخصية مقابلة أو اختبار خاص أي بنجاح تجتاز أن -2
 .طبيا للتخصص المتقدم اليه الئق يكون أن -3

 - :العلمي  القسم في القبول شروط ثانيا

 .األفضلية مرتب حسب رغبة من رغبة الطالب من أكثر  اختيار -1

 .القبول في الثانوية العامة معدل -2

 .الطالب بالدراسة فيه يرغب الذي القسم مقرر معدل -3

 .االستيعابية للقسم العلمي الطاقة -4
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .18

Key Sources of Information about the Programme 

 الكتب املنهجية-1
 الكتب الساندة-2
 الكتب ذات العالقة باملوضوع-3
 االنرتنت-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 دعم مصادر التعلم .19

Support for Student Learning 

 
The department support of student learning by:- 
 1. All students have a senior tutor who will provide support including pastoral and 

welfare. 

2. The year directors and head of department are available to give help and advice. 

3. Students work in pairs on the projects, which are supervised by a member of 

academic staff. 

4. Most courses provide printed lectures notes, problems sheets and practical 

exercises and also can be obtained from the departmental office and website. 

5. Members of staff are happy to give help and advice. 

6. The department runs teaching laboratories and each laboratory has a coordinator 

who reports to senior academies.  

7. A member of quality assurance in university will visit the student during the 

course to ensure satisfactory program. 

8. There is library prevision and computer room within the department and at 

college level.  

9. In the final year, students will have a local project supervisor, with whom they 

will meet regularly and he will be responsible for their activities  

 

University Support for Student Learning: 

1. library services. 

2. computer workstations. 

3. Careers Advisory Service. 

4. Chaplaincy. 

5. disability coordinator. 

 

 

 التعليم المستخدمةطرائق تقييم وتحسين معايير طرائق التعلم و .21
Methods for Evaluating and Improving the standard of Learning and Teaching 

The quality of the programme : 
1- Students provide a feedback at the end of unit, which are used to review and 

improve the unit. 

2- The department management board and academic staff with students, which 

meets regularly, and provides a forum where any aspect of the teaching can be 

discussed.  

3- Student membership of the department and faculty management board. 

4- The discussions  of the students with personal tutors and the Directors of Studies 

for each year. 

 

Assuring and enhancing the quality of the programme: 

 

1- The programme is periodically reviewed by external examiners. 



2- Annual evaluation of each unit by the coordinator. 

3- Periodic programme reviews by academic staff. 

4- External check up by the Quality Assurance of college. 

5- The department external advisory panel, which includes representatives from 

students and industry and advisers on this course.  

6- All academic staff regularly undergo observation of their teaching by colleagues. 

 

 

 

 

 التعليم والتعلم استراتيجيات استخدام في التدريس هيئة أعضاء مهارات تقييمطرائق  .21

Methods for Evaluating the standard of Learning and Teaching of lecturer 

1- Evaluation of academic staff  member by the head of department according to 

form No. 1. 

2- Evaluation of academic staff  member by students according to form No. 2. 

3- Self-evaluation of academic staff member in accordance with the form No. 3. 

4- Evaluation of academic year units by students according to form No. 4 

5- The evaluation process are supervised by a head of quality assurance at 

college. 

 

 .1رقم  نموذج وفق القسم رئيس قبل من عضو هيئة التدريس تقييم. 1

 .2رقم  نموذج وفق الطالب قبل من عضو هيئة التدريس تقييم .2

 .3رقم  نموذج لعضو هيئة التدريس وفق الذاتي التقييم. 3

 .4طالب وفق نموذج رقم قييم مرحلة دراسية من قبل الت .4

 .في الكلية وباشراف قسم الجوده في الجامعة الجودة شعبة تتم عملية التقييم بالتنسيق مع. 5
 

 

  مراجعتهو البرنامج جودة طرائق تقييم .22

Methods for Evaluating and review the Programme Structure  

 من عليه يطرأ وما  الشاملة المراجعة وإجراء متابعة البرنامج العلمي مهمتها في القسم لجان تشكيل. 1

 .مستجدات

 .استبيان اراء الطلبة عند نهاية كل فصل دراسي حول البرنامج الدراسي. 2

 المقررات لتطوير الطرق أفضل حولعند نهاية كل فصل دراسي  تدريس هيئة أعضاءاستبيان اراء  .3

 .هاتدريس وطرق الدراسية

 .في القسم  البرنامج االكاديمي تطبيق لمتابعة الجامعة في الجودة شعبة مع التنسيق .4

 سنوات اربع كل دوري بشكل للبرنامج شاملة مراجعة إجراء .5
 

 

 

 



 التدريس هيئة اختيار أعضاء .23

Selection of academic staff members 

 :ارة التعليم العالي باإلضافة الىلشروط وز وفقا اختيار اعضاء هيئة التدريس وتعينهم 

 .العالية العلمية والكفاءة والتميز والخبرة االختصاص ذوي من التدريس هيئة عضو اختيار  -1

 .أكاديميا المتميزةالمعترف بها و الجامعات خريجي من التدريس هيئة عضو اختيار  -2

نشر البحوث في مجالت  العلمية و ةالتدريس وفقا لمعايير الجودة من حيث الدرج هيئة عضو اختيار -3

 . وورش العمل المؤتمرات في والمشاركة االنجليزية اللغة وإجادة والمؤلفات ذات معامل تأثير عالمية

 . وظيفةال لشغل المتقدم التدريس هيئة كفاءة عضو لتقييم الشخصية المقابالت إجراء -4

 قبل والبحثية وذلك األكاديمية لمهامه ممارسته من األولى السنة خالل التدريس هيئة عضو أداء تقييم -5

 .تثبيته

 

  متطلبات إدارة البرنامج األكاديمي .24

Academic program management requirements 

 .وجود نشرة تعريفية للقسم تحتوي على أهداف القسم ورؤيته ورسالته ومدى االلتزام بها. 1 

ة مناسبة قي مجال التخصص إلدارة البرنامج االكاديمي والقسم وجود رئيس قسم ذي خبرة أكاديمية وإداري. 2 

 . واالرتقاء به

 .وجود مجلس قسم ولجان مساندة تجتمع بانتظام وتوثق أعمالها وتتابع قراراتها. 3 

 .مشاركة الطلبة في عملية صنع القرار، والحصول على التغذية الراجعة منهم. 4 

 .ان حسن سير العمل في القسمتوفر كادر إداري كاٍف ومناسب لضم. 5 

 .توفر الكوادر الفنية المؤهلة لخدمة البرنامج األكاديمي. 6 

تنمية وتطوير المهارات والقدرات الفنية والمهنية للكوادر المساندة في مجال التخصص لمواكبة التطورات . 7 

 .الحديثة

 .توفر أرشيف متكامل للقسم. 8 

 .طلبة الجددوجود برنامج تعريفي وتوجيهي لل. 9 

 .وجود دعم أكاديمي للطالب خارج نطاق المحاضرات. 10 

 .وجود استقالل أكاديمي وإداري لتحقيق أهداف القسم. 11 

 

 

 

 


