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 وصف انبرَايج األكاديًي                                      

 كهٍت انضساػت -ت انكىفتخبيؼ انًؤسست انتعهيًيت .1

 لسى انبستنت وهنذست انحذائك  عهًيانقسى ان .2

او اسى انبرَايج األكاديًي  .3

 انًهُي
 بشنبيح ينح شهبدة انبكبنىسٌىط

 بكبنىسٌىط ػهىو صساػٍت) ػهىو بستنٍت ( اسى انشهادة انُهائيت  .4

 :انُظاو انذراسي  .5

  سُىي /يقرراث/اخري 
 فصهً

 ٌسؼى نهحصىل ػهى االػتًبدٌت  انًعتًذ  برَايج االعتًاد .6

 انذػى انحكىيً انًؤثراث انخارجيت األخري  .7

 0202-7-2 تاريخ إعذاد انىصف  .8

 أهذاف انبرَايج األكاديًي .9

تخشٌح كىادس فً يدبالث ػهىو انبستنت تًتهك يؼشفت ػهًٍت ويهبساث رهنٍت وفنٍت بًب ٌؤهههبنهؼًم  -1

 نىالغ انضساػً فً انؼشاقفً انمطبع انضساػً انؼبو وانخبصهالستمبء بب

 

اػذاد كىادس صساػٍت نهب خبشة ودساٌت فً تطىٌغ انًستدذاث فً انمطبع انضساػً وخبصت فً  -2

 يدبل انبستنت نحًم انًشبكم انؼهًٍت انتً تىاخه انمطبع

 

 االستدببت نًتطهببث سىق انؼًم وخذيت انًدتًغ -3

 ادامة وكٌفٌة زراعتها ونشر ستنٌةالب بالنباتات االهتمام على قادرة زراعٌة كوادر اعداد -4

  , بها المزروعة المساحات

 االنتاج وكمٌة نوعٌة تحسٌن فً تساهم التً العلمٌة البرامج الستخدام تاهٌل كوادر -5

 وكذلك السوق حاجة مع الخرٌجٌن مواصفات تطابق ومدى العمل حقل فً الخرٌجٌن اداء متابعة. -6

  التخصصً العمل لمجا فً دراسته ماتم تطبٌق او تنفٌذ مدى



  
 

 
  

 

 انًطهىبت وطرائق انتعهيى وانتعهى وانتقييى نبرَايجيخرجاث ا  .10

  االهذاف انًعرفيت . ا-أ

والتطبيقي في العموم الزراعية عامة تمكين الطمبة من الحصول عمى المعرفة والفهم لإلطار الفكري    -2
 الزراعة فً المختلفة الزراعٌة ٌاتبالعمل الطالب تعرٌفاي   وعموم البستنه و وهندسة الحدائق خاصة

   .اجرائها وكٌفٌة

 الدولية لمعاييرلممتطمبات الزراعية وفق ا لمعرفة والفهمتمكين الطمبة من الحصول عمى ا -0

 اطالع الطمبة عمى التقنيات الحديثة في الزراعة من خالل عرض االفالم والبحوث العممية وطرق الزراعة الحديثة -3

 في مجال خدمة محاصيل البستنة  من الحصول عمى المعرفة والفهم تمكين الطمبة -4

- 

  : االهذاف انًهاراتيت انخاصت بانبرَايج-ب 

 

 تطىٌش يهبساث انطهبت فً يدبل انتبج انخضش وانفبكهت وانتسًٍذ انحذٌث وانشي انحذٌث – 2

 نفٍز انحذائكتطىٌش يهبساث انطهبت فً يدبل انتبج نببتبث انضٌنت وخذيتهب وتصًٍى وت - 0

     تطىٌش يهبساث انطهبت فً يدبل انتمبنبث انحذٌثت كضساػت االنسدت وانتمبنبث االحٍبئٍت   - 3

 

 طرائق انتعهيى وانتعهى      

حهمبث نمبشٍتواخشاء  صٌبسة انًحطبث انبستنٍت فً انشلؼت اندغشافٍت و  يحبضشاث نظشٌت وػًهٍت  
 . العلٌا دوائرال مع بالتنسٌق تدرٌسٌة برامج وضع -1

 .  العمل لبٌئة مشابهة القسم قبل من تدرٌسٌة مناهج وضع 2.

 .الصٌفً التطبٌق اجراء لغرض والمدٌرٌات الدوائر الى الطلبة ارسال 3.

 . والتقارٌر البحوث باجراء الطالب تكلٌف 4.

 . الموضوع حول المصادر وجمع المكتبة الى بالذهاب الطلبة تكلٌف 5.

  , اختصاصه حسب كل الحقول فً العملٌة سالدرو تنفٌذ 6.

 طرائق انتقييى      

 

 انذساسٍت انًبدة يىضىع حىل اسئهت خالل ين وشهشٌت ٌىيٍت وػًهٍت نظشٌت اختببساث . 

 . انؼهًٍت انتمبسٌش . 

 انًبدة يبٌخص حىل انتىضٍحٍت وانشسىو انبىستشاث ػًم خالل ين انطهبت نشبطبث 

 . انذساسٍت

 

 ىجذاَيت وانقيًيت :االهذاف ان-ج

 

 . الطلبة على االستنتاجٌة االسئلة طرح -2

 المادة من والنظري العملً الجزء فً الطلبة تصادف التً والمعوقات للمشاكل الحلول اٌجاد - 2

 المواضٌع على وتطبٌقات تمارٌن حل من ممكن عدد اكبر اجراء من الطلبة تمكٌن - 3

 

 طرائق انتعهيى وانتعهى     

 النماذج عرض طرٌقة 1



  
 

 
  

 المحاضرة طرٌقة 2

 الذاتً التعلم طرٌقة 3

 اقامة الحلقات النقاشٌة -4
 

 طرائق انتقييى    

 الدراسٌة المادة موضوع حول اسئلة خالل من وشهرٌة ٌومٌة اختبارات اجراء 

 العلمٌة والتقارٌر بالبحوث الطلبة مشاركة . 

 علٌها درجات واعطاء الطلبة امام والقائها والتقارٌر البحوث مناقشة . 

 وكٌفٌة المشكالت تشخٌص من الطلبة تمكن مدى لمعرفة التطبٌق فترة من االنتهاء بعد التقارٌر كتابة 

 . لها الحل اٌجاد

 نقاط وتشخٌص منها االستفادة ومدى الدراسٌة بالمواد الطلبة راي على للوقوف سنوي استبٌان اجراء 

 المواد فً والضعف القوة

 
 

 

 .انشخصي(األخري انًتعهقت بقابهيت انتىظيف وانتطىر  )انًهاراثانًُقىنت انتأهيهيت و انًهاراث انعايت-د 

 

 . االساسٌة معلوماته وتطوٌر الدامة المعلومات مصادر استخدام كٌفٌة على الطالب تدرٌب -2

 . العمل وسط الى المعلومات نقل فً الطالب اسلوب تطوٌر - 2

 -اسالٌبه وتطوٌر العمل فً المشاكل لحل العلمٌة البحوث اجراء على الطالب تدرٌب - 3

 وانتعهى  انتعهيىطرائق          

 . العلٌا دوائرال مع بالتنسٌق تدرٌسٌة برامج وضع -1

 .  العمل لبٌئة مشابهة القسم قبل من تدرٌسٌة مناهج وضع -2

 .الصٌفً التطبٌق اجراء لغرض والمدٌرٌات الدوائر الى الطلبة ارسال -3

 . والتقارٌر البحوث باجراء الطالب تكلٌف -4

 . الموضوع حول المصادر وجمع المكتبة الى بالذهاب الطلبة تكلٌف -5

 اختصاصه حسب كل الحقول فً العملٌة سالدرو تنفٌذ -6

 

 طرائق انتقييى          



  
 

 
  

 مدى لمعرفة الدراسٌة المادة موضوع لحو اسئلة خالل من وشهرٌة ٌومٌة اختبارات اجراء 

 . للموضوع استٌعابهم

 العلمٌة والتقارٌر بالبحوث الطلبة مشاركة حول درجات . 

 علٌها درجات واعطاء الطلبة امام والقائها والتقارٌر البحوث مناقشة . 

 وكٌفٌة لمشكالتا تشخٌص من الطلبة تمكن مدى لمعرفة التطبٌق فترة من االنتهاء بعد التقارٌر كتابة 

 . لها الحل اٌجاد

 

 

 بنٍت انبشنبيح  .22

 انًرحهت انذراسيت
ريس انًقرر أو 

 ساقانً
 اسى انًقرر أو انًساق

 انساعاث انًعتًذة

 ػًهً نظشي

 

 

 

 

 

انفصم  -االونى

 االول

AGEN.101  3 0 زراعية وآالتمكائن 

SOSC 101 3 2 مساحة مستوية 

SOSC 102 3 0 علم التربة مبادئ 

MATM 101 0 رياضيات  

BOT 101 3 0 نبات عام 

CHEM 101 3 0 كيمياء عضوية 

ENGL 101  2 1لغة انكليزية ---- 

HUMR 101 2 حقوق انسان وحريات عامة ---- 

ARBL 101 2 لغة عربية ---- 

CTSC 101  0 --- 1تطبيقات في الحاسوب 

 

 

 

انفصم  -االونى

 انثبنً

FCSC 101 3 2 محاصيل حقلية مبادئ 

ANPR 101 3 2 حيواني أنتاج مبادئ 

FDSC 101 3 2 مبادئ صناعات غذائية 

STAT 101  3 1 احصاء 

CTSC 102  2 ---- 2تطبيقات في الحاسوب 

AGEC 101 2 اقتصاد زراعي مبادئ ----- 

AGEN 102 3 ---- رسم هندسي 

 

 

انفصم  – انثبنٍت

 االول

BIOL 201 3 2 مجهريه أحياء مبادئ 

BOT 201 3 2 تشريح نبات 

BOT 202 3 2 فسلجة تبات 

HORT 201 3 2 تصميم حدائق مبادئ 



  
 

 
  

BOT 203 3 2 وراثة النبات 

PLPT 201 3 1 حشرات نباتات بستانية 

CTSC 201  2 --- 3تطبيقات في الحاسوب 

ENGL 201  1 2لغة انكليزية --- 

 

 

 

انفصم  -انثبنٍت

 انثبنً

BOT  204 3 2 النبات تغذية 

CHEM 201 3 2 كيمياء حيوية 

BOT 205 3 2 بيئة نبات 

HORT 202 3 2 زراعة عضوية 

HORT 203 3 2 المشاتل واكثار النبات 

AGEX 201 2 مباديء ارشاد زراعي --- 

PLPT 202 3 2 ادغال وطرائق مكافحتها 

HUMR 201 1 حرية وديمقراطية --- 

CTSC 202  2 ---- 4تطبيقات في الحاسوب 

 

 

انفصم  -انثبنثت

 االول

HORT 301  / 3 2 1فاكهة نفضية 

HORT 303  3 2 شتويةخضر 

HORT 305  / 3 2 1نباتات الزينة 

STAT 301 3 2 تصميم وتحليل تجارب 

BOT 301 3 2 يةمنظمات نمو نبات 

HORT 307 3 2 نباتات طبية وعطرية 

SOSC  301 3 2 ري وبزل 

 

 

 

انفصم  -انثبنثت

 نًانثب
 

HORT 302  / 3 2 2فاكهة نفضية 

HORT 304  3 2 صيفيةخضر 

HORT 306  / 3 2 2نباتات الزينة 

PLPT 301 3 2 تربية نحل 

PLPT 302 3 1 يةامراض نباتات بستن 

ENGL  301  1 3لغة انكليزية ---- 

BOT 302 3 2 تربية تبات 

 
 
 
 

انفصم  – انشابؼت

 االول

BIOL401  3 2 النباتية االنسجةزراعة 

HORT401 3 2 فاكهة مستديمة الخضرة 

HORT402 3 2 انتاج بذور الخضروات 

HORT403 3 2 الزراعة المحمية 

HORT404 3 1 هندسة حدائق 

AGEC 401 3 1 ادارة مزارع 

HORT409 3 --- مشروع بحث تخرج 

 

انفصم  -انشابؼت

 انثبنً

HORT405 3 2 والثمار الصغيرة األعناب أنتاج 

HORT406 3 2 انتاج نخيل 

BIOL402 3 2 تقانات احيائية 



  
 

 
  

 HORT407 3 2 جني وخزن حاصالت بستانية 

HORT408 1 حلقات دراسية --- 

SOSC401 3 2 خصوبة تربة واسمدة 

HORT409 3 ---- مشروع بحث تخرج 

ENGL 401  2 4لغة انكليزية --- 

 

 
 

 انتخطيط نهتطىر انشخصي .12

 فً المناظرة لالقسام الدراسٌة البرامج فً الحاصل للتطور متواصلة بمواكبة المناهج تطوٌر 

 لمتطلبات تغطٌتها ومدى الحاجة تلبً التً الدراسٌة المواد طبٌعة فً العالمٌة الجامعات
 . المستفٌدة للجهات واالكادٌمٌة االنتاجٌة الفعالٌات

الجامعات الى التدرٌسً الكادر بها ٌقوم التً والزٌارات الخبرات تبادل على الحرص 
 . التعلٌمٌة عملٌةال تطوٌر ٌخدم بما المناهج صٌاغة العادة مساعد دورا العراق خارج والكلٌات

ماجستٌر ( العلٌا دراسته الكمال المجال فسح خالل من التدرٌسً كادره تطوٌر الى القسم ٌعمد 

 النقص لتعوٌض اعلى دراسٌة شهادات تحمل بكوادر القسم تغذٌة لضمان وذلك ) دكتوراه ,
 حاجاتل تلبٌة اخرى جهة ومن جهة من التقاعد على منتسبٌه بعض الحالة نتٌجة الحاصل
 . الطلبة من القبول خطة فً التوسع

 

 (انًعهذاألَظًت انًتعهقت باالنتحاق بانكهيت أو  ع)وضيعيار انقبىل  .13

 
 وتوفٌر التدرٌسً الكادر وعدد االستٌعابٌة الطاقة اساس على القسم فً الطلبة قبول خطة تبنً

 اال , به لاللتحاق الطلبة من المحددة االعداد القسم ٌطلب ماتقدم على وبناءا . الدراسٌة المستلزمات
 من الموزعٌن الكلٌة فً المقبولٌن الطلبة اعداد منها لعوام بعدة ٌتأثر الطلوب العدد تحقٌق ان

 . فٌه دراسته اكمال ٌود الذي االختصاص فً الطالب ورغبة , الوزارة فً المركزي القبول خالل
 

 أهى يصادر انًعهىياث عٍ انبرَايج .14

 والمساعدة العربٌة المنهجٌة الكتب 

  لغة االنكلٌزٌةالعالمٌة بالالكتب 

 االنترنٌت .. 

 


