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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 امعة ذي قار / كمية اإلدارة واالقترادج انمؤسسح انرعهيميح .1
 قدم االقتراد     / انمزكز عهمي انقسم ان .2
 ةالزراعي الدياسات اسم / رمز انمقزر .3
 محاضرات الكترونية أشكال انحضىر انمراحح .4
 الثانيالكهرس  انفصم / انسنح .5
 03 )انكهي(عذد انساعاخ انذراسيح  .6
 2322 ذاريخ إعذاد هذا انىصف  .7
 زرأهذاف انمق .8

 جمال االقتصاد الزراعي والقطاع الزراعيتطوير قدرات الطلبة وتنمية مهاراهتم  يف 

   االقتصاديةالقطاع الزراعي وفروع االقتصاد الزراعي وأمهيته ودورة يف حتقيق التنمية  تعريف الطلبة أبمهية 

 
 
 
 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعميم والتعمم والتقييم ات السقررمخرج .03

  اف السعرفية األىد -أ
   ةالزراعي الدياساتماهية عمى التعرف  عمى  ةتسكين الطالب -0أ
في تكهين أفكارىم حهل القزايا االقترادية السيسة في مجال   ممن استخدام قدراتي ةتسكين الطمب -2أ

  القطاع الزراعي 

  الخاصة بالسقرر. يةالسياراتاألىداف   -ب 
 الستعمقة باالقتراد الزراعي  مشاقذة الطمبة في السهضهعات – 0ب
السرتبطة  في تحميل وتحديد القزايا االقترادية تدريب الطمبة عمى كيفية تهظيف قدراتيم    - 2ب

 بالقطاع الزراعي
 طرائق التعميم والتعمم      

 حمقات نقاشية  -0
 األنذطة والتدريب في الرف اإللكتروني  -2
  ةالزراعي الدياساتمجال مذاركة الطمبة في   -0

 طرائق التقييم      
 التدريب التفاعمي  -0
 السذاركة في القاعة إللكتروني   -2
 تقديم األنذطة والهاجبات  -0
 
 األىداف الهجدانية والقيسية  -ج

 تشسية قدرات الطالب عمى العسل ألداء الهاجبات  وااللتزام في اوقات السحاضرة ومدى تركيزه  -0ج
  ستمكهن سرعة البديية في السهضهعات الخاصة بالسادةاكتداب الطمبة الستسكشين والذين ي -2ج

  

 طرائق التعميم والتعمم     
 تخريص ندبة من الدرجة لمطمبة السذاركين في السحاضرة والهاجبات الخاصة بالسادة  -0
 .الهقت بأىسية يذعر نحه عمى السحاضرة إدارة -2

 طرائق التقييم    
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 .السدؤولية وتحسمو الطالب تزامال دليل الدرس قاعة في الفاعمة السذاركة -1
 . الهاجبات تقديم أوقات السحاضرة و في السحدد بالسهعد االلتزام -2
 والسيارى  السعرفي والتحريل االلتزام عن والشيائية الفرمية االختبارات تعبر -3

 
 السشقهلة ) السيارات األخرى الستعمقة بقابمية التهظيف والتطهر الذخري (.التأىيمية العامة و  السيارات -د 

 ةالزراعي الدياساتتشسية قدرة الطمبة في مجال  -0د
 بذكل عام  ةالزراعي بالدياساتتشسية السعارف الخاصة   -2د
تحميل  والهصهل إلى الشتائج ومن ثمواستيعاب اىسية القطاع الزراعي   يلحمتتسكين الطالب من  -0د

 تمك الشتائج من الشاحية االقترادية 
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 انثنيح انرحريح  .12

  انمطهىتح ـ انكرة انمقزرج 1

 7002االقتصاد الزراعي / رمحن حسن علي املكصوصي / جامعة واسط /   )انمصادر(  ـ انمزاجع انزئيسيح 2
 بعض املصادر واملواقع االلكرتونية 

               ـ انكرة وانمزاجع انري يىصى تها  ا

 ( انمجالخ انعهميح , انرقاريز ,.... ) 
 

 تنيح انمقزر .11

مخزجاخ  انساعاخ األسثىع

انرعهم 

 انمطهىتح

 طزيقح انرقييم طزيقح انرعهيم اسم انىحذج / أو انمىضىع

مقدمة من الدياسة الزراعية ) مفيهم   2 األول
 ،أىداف ،انهاع (

 / مشاقذة أسئمة نزري 

 / مشاقذة أسئمة نزري  راعيوظائف التدهيق الز   2 الثاني

 / مشاقذةأسئمة  نزري  القهى العاممة في القطاع الزراعي   2 الثالث
الجهانب الشهعية لمقهى العاممة الزراعية   2 الربع

 في العراق
 / مشاقذةأسئمة نزري      

 / مشاقذةأسئمة نزري       قتراديات اإلنتاج الزراعي في العراق ا   2 الخامس

 / مشاقذة أسئمة نزري       مراجعة السحاضرات الدابقة  2 السادس 
 / مشاقذة أسئمة  نزري  مؤشرات إداء القطاع الزراعي في العراق   2 السابع

االمن الغذاتي و االكتفاء الذاتي   2 الثامن
 والسذكمة الغذائية في العراق

 / مشاقذة أسئمة  نزري     

اع لرشاديق السخررة لتشسية القطا  2 التاسع
 الزراعي وتطهير إنتاجو 

 / مشاقذة أسئمة نزري      

 / مشاقذة أسئمة نزري     مراجعة السحاضرات الدابقة  2 العاشر

   االخرثار انفصهي  2 الحادي عشر
 / مشاقذة أسئمة نزري     وظائف التدهيق الزراعي   2 الثاني عشر

التسهيل واالتسان الزراعي ) التسهيل ،   2 الثالث عشر
مرادر التسهيل ، االتسان الزراعي ، 

  معايير تقييم التسهيل الزراعي (

    
 نزري/عسمي   

 
 / مشاقذة أسئمة

 / مشاقذة أسئمة نزري/ عسمي كراتح ذقاريز       2 الربع عشر

 / مشاقذة أسئمة نزري / عسمي  تكسمة  التقارير      2 الخامس عشر
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اقع االنرزنيد ب ـ انمزاجع االنكرزونيح, مى

.... 
 

 
 خطح ذطىيز انمقزر انذراسي  .13

   

 

 

 

 
 


