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  موذج وصف المقررن

  

  وصف المقرر

  

  

 واالھوارالزراعة كلیة  -جامعة ذي قار المؤسسة التعلیمیة .1
 المحاصیل الحقلیةقسم  / المركز علمي القسم ال .2
  اجھاد بیئي اسم / رمز المقرر .3
 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .4
 )االولكورسات ( كورس  الفصل / السنة .5
 عملي) 45نظري،  30ساعة (  75 (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .6
 1/10/2019 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7
 :أھداف المقرر .8

  النظریة والعملیة توسیع مدارك الطالب  - أ
 باإلجھاد البیئي.االطالع على التقانات الحدیثة ذات الصلة   - ب
 العوامل الحیاتیة والالحیاتیة ذات الصلة باالجھاد البیئي. التعرف على   - ت
 االجھاد والعملیات التمثیلیة واالیضیة للنبات تحت ظروف االجھاد.التعرف على انواع   - ث

  
  
  
  
 

 

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف التعلم مبرھنا

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .10
  ھداف المعرفیة األ -أ

  .بمختلف انواعھا   االجھاد البیئياكساب الطلبة المعرفة العلمیة النظریة والعملیة بموضوع  -1أ    
ظروف ووعالقتھا بعوامل النمو المختلفة  االجھاد البیئياستفادة الطلبة من التجارب العملیة في موضوع   -2أ   

  المحیطة.االجھاد 
 

   مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
  اكساب الطلبة المھارات المطلوبة في االجھاد المائي والملحي وتأثیرھا في نمو وإنتاج النبات  – 1ب    

توسیع مدارك الطلبة في التعرف على االتجاھات الحدیثة في االجھاد والتي تشمل اجھاد االشعاع   - 2ب
  التلوثي وإجھادالتاكسدي  وإجھاد

  تعلیم الطلبة على االسالیب الحدیثة في تحسین تحمل المحاصیل المختلفة للملوحة.  - 3ب
    
 طرائق التعلیم والتعلم      

  
  طریقة القاء المحاضرات فیما یخص االطار النظري الخاص بالمادة. -1
  .طریقة الشرح والتفسیر والربط - -2
  .) Data showطریقة الشرح باستخدام وسائل االیضاح االلكترونیة ( -3
  للطالب.ح توض ناستخدام السبورة العادیة والقلم لتوضیح وشرح بعض االمور التي تحتاج ا -4

 

 طرائق التقییم      
  االمتحانات الفصلیة والنھائیة (النظریة والعملیة). -1

  التفاعل داخل المحاضرة  -2
  الحضور.-3
 االلتزام واالنضباط داخل القاعة الدراسیة والمختبر. -4
 
  األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج

  .تطویر وتعزیز مھارة التفكیر حسب قدرة الطالب و االنتقال بھ الى مستوى التفكیر العالي -1ج         
من خالل ادارة الحوار والمشاركة في مناقشة االراء واالفكار واالراء  االنتباه: اثارة انتباه الطلبة-2ج        

  . المطروحة
   وعملیا. التي یتم شرحھا نظریا االستجابة: متابعة مدى استجابة وتفاعل الطالب مع المادة  -3ج  

 .تطویر وتعزیز استراتیجیة التفكیر الناقد في التعلم    -4ج
 طرائق التعلیم والتعلم     

  وتحملھ المسؤولیة.المشاركة الفاعلة في قاعة الدرس دلیل التزام الطالب -1
  تعتبر االمتحانات الفصلیة والنھائیة عن االلتزام والتحصیل المعرفي والمھاري للطالب. -2
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 طرائق التقییم    
  االمتحانات بمختلف أنواعھا -1

  من الطالب عكسیةالتغذیة ال-2
  .طریقة التعبیر بالوجوه-3
 

  المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).التأھیلیة العامة و المھارات - د 
  تنمیة قدرة الطالب على التعامل مع وسائل التقنیة.  -1د
  العمل الجماعي -2د
    تطویر قابلیة الطالب على الحوار والمناقشة.- 3د
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 بنیة المقرر .11
مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
 طریقة التقییم طریقة التعلیم اسم الوحدة / أو الموضوع

مقدمة عن االجھاد البیئي   اجھاد بیئي 5 1
 وفسیولوجیا االجھاد

المراجعة االمتحان+ نظري وعملي
  الیومیة

 اجھاد بیئي 5 2
العوامل الالحیاتیة ( المناخیة اجھاد 

 والالمناخیة) ( درجة الحرارة،

 الرطوبة واألمطار).

االمتحان+المراجعة  نظري وعملي
 الیومیة

 اجھاد بیئي 5 3
اجھاد العوامل الالحیائیة ( الضوء 

واالشعاع غیر المرئي والتواقت 

 الضوئي)

االمتحان+المراجعة  نظري وعملي
 الیومیة

االمتحان+المراجعة  نظري وعملي  االجھاد المائي اجھاد بیئي 5 4
 الیومیة

االمتحان+المراجعة  نظري وعملي االجھاد المائي اجھاد بیئي 5 5
 الیومیة

االجھاد المائي والعملیات  اجھاد بیئي 5 6
 الفسیولوجیة في النبات

االمتحان+المراجعة  نظري وعملي
 الیومیة

االمتحان+المراجعة  نظري وعملي االجھاد الملحي اجھاد بیئي 5 7
 الیومیة

  المحاصیل للملوحةتحمل  اجھاد بیئي 5 8
  

االمتحان+المراجعة  نظري وعملي
 الیومیة

البیانات المتعلقة بتحمل المحاصیل  اجھاد بیئي 5 9
للملوحة واألسالیب المستخدمة 

 لزیادة التحمل.
االمتحان+المراجعة  نظري وعملي

 الیومیة

العملیات التمثیلیة واالیضیة للنبات  اجھاد بیئي 5 10
 .تحت ظروف االجھاد.

االمتحان+المراجعة  نظري وعملي
 الیومیة

االمتحان+المراجعة  نظري وعملي االجھاد التاكسدي اجھاد بیئي 5 11
 الیومیة

االمتحان+المراجعة  نظري وعملي اجھاد العناصر المعدنیة اجھاد بیئي 5 12
 الیومیة

استزراع  5 13
  االراضي

االمتحان+المراجعة  نظري وعملي اجھاد الحرارة المرتفعة
 الیومیة

استزراع  5 14
  االراضي

االمتحان+المراجعة  نظري وعملي اجھاد الحرارة المنخفضة
 الیومیة

استزراع  5 15
  االراضي

االمتحان+المراجعة  نظري وعملي  اجھاد التلوث
  .الیومیة
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 البنیة التحتیة  .12
 ا.د. احمد حیدر الزبیدي ملوحة التربة ، ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
   (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة 2

 اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                
 ) المجالت العلمیة ، التقاریر ،.... ( 

  

 محاضرات من االنترنیت ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت ....

  

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .13
االستاذ في  االطالع على المصادر العلمیة الحدیثة واستخدام شبكة المعلومات الدولیة التي تساعدن طریق ع  

المنھج % من  20،وبالتالي حق االستاذ في اضافة او حذفم لكل ما ھو حدیث ومتجدد في العا معرفة 
 المقرر. 

  
  
  
 

  


