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 وصف البرنامج االكاديمي

 

 

 

المؤسسة التعليمية  -1 جامعة البصرة   

القسم المحاصيل الحقلية               كلية الزراعة  القسم الجامعي / المركز  -2   

اسم البرنامج األكاديمي -3 قسم المحاصيل الحقلية  

اسم الشهادة النهائية  -4 بكالوريوس   

النظام الدراسي -5 فصلي   
سنوي   /  مقررات   / اخرى     

االعتماد المعتمد برنامج  -6 يسعى للحصول على االعتماد  

المؤثرات الخارجية االخرى  -7 فرص متاحة للدعم   

تاريخ إعداد الوصف   -8   

أهداف البرنامج األكاديمي  -9  
تحسين المستوى العلمي للقسم والطلبة وهيئة التدريس --  

 توفير مناخ تدريسي أفضل للطلبة والتدريسيين -
- الكفاءات العلميةتهيئة الفرص المالئمة لسد حاجة القسم من   

 التحسن والتوسع في االستجابة لسوق العمل وخدمة المجتمع  -

 

مخرجات البرنامج المطلوبة  وطرائق التعليم والتعلم والتقييم -10  

األهداف المعرفية   -أ  
معرفة النظريات التي تتعلق بالمحاصيل الحقليه المختلفه المختلفة.  - 1أ   
المحاصيل الحقليه وطرق ادارة الحقل. فهم طرق زراعه  -2أ   
معرفة مهارات حل المشاكل العلمية. - 3أ  
تمكين الطالب من فهم الحديث عن علوم المحاصيل الحقليه وتجهيز مختلف الدوائر ذات العالقة .بكوادر   - 4أ

 علمية متخصصة
  

- 

األهداف المهاراتية  الخاصة بالبرنامج  -ب  
المحاصيل الحقليه وتكنولوجيا البذور . تكنولوجيا  -1ب  
.للزراعة التربة وتهيئة تكنولوجيااالستصالح – 2ب  
  الحيواني واالنتاج والحصاد الزراعية واالفات  االدغال ومكافحة المحصول وخدمة التسميد تكنولوجيا – 3ب

.الغذائي والتصنيع  
 تكنلوجيا هندسة الري والبزل. -4ب
  

والتعلم طرائق التعليم   
 -المحاضرات

 -الندوات 
 -الحلقات النقاشية 

 

ومصرجات التعل  المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنا عما اذا كان    البرنامجهذا ايجازا مقتضفيا أله  صصفا     يميالبرنامج األكاديوفر وصف   

 ويصاحبه وص  لكل مقرر ضمن البرنامج.قد حقق االستفادة القصوى من فر  المتاحة . 


