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 1الصفحة 

 
  

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

الطالب يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من 
 تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 كلية الزراعة املؤسسة التعليمية .1

 المحاصيل الحقليةقسم  / املركز القسم العلمي .2

  الوراثة او املهيناسم الربنامج األكادميي  .3

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية .4
 :النظام الدراسي  .5

 سنوي /مقررات /أخرى
 فصلي

 دليل ضمان اجلودة واالعتمادية وفق معايري احتاد اجلامعات العربية املعتمد برنامج االعتماد .6

 خمتربات تطبيقية -تدريب صيفي –زيارات ميدانية  املؤثرات اخلارجية األخرى .7

 6132 – 7 – 13 تاريخ إعداد الوصف .8

 البرنامج األكاديميأهداف  .9

 . علم الوراثة وتطبيقاتها على النباتاساسيات يهدف هدا المقرر إلى دراسة  -1

وراثة بإعطائها فكرة جيدة عن االتجاهات الحديثة في علم  البتنمية مدارك الط -2

 .النبات

بقوانين مندل في الوراثة واسسها وتطبيقاتها والتحورات في النسب تعريف الطلبة  -3

 المندلية

الصفات المرتبطة بالجنس وعالقة االكروموسومات في تمكين الطالبة من معرفة  -4

 .  تحديد الجنس واهم اسس تحديد الجنس في الكائنات الحية المختلفة

 

 في مجال تربية وتحسين الصفات الهامة في النبات علم الوراثةتطبيقات دراسة  -5
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مخرجات البرنامج  .11

  االهداف املعرفية  -أ
      علم الوراثةان يتعرف الطالب على مفهوم    -3أ
   قوانني مندل والتحورات يف النسب املندليةعلى الطالب  يتعرفان    -6أ
والتأكد من مطابقة  ,حل التمارين يف جمال علم الوراثة باستخدام قوانني مندليتمكن الطال من ان    -1أ

  النتائج مع قوانني مندل باستخدام اختبار مربع كاي.
  املفاهيم الوراثية يف املختربيتدرب الطالب على تطبيق اهم ان    -4أ
 يتعرف الطالب على اهم تطبيقات الوراثة يف جمال تربية وحتسني النباتان    -5أ
 خلاصة بالربنامج ا يةاملهارات األهداف –ب 

  حل التمارين باستخدام قوانني مندلتدريب الطالب على  – 3ب 
منكني الطلبة على استخدام التقنيات املختلفة املستخدمة يف جمال االعتماد على املادة الوراثية التباين  – 6ب 

  الوراثي بني النباتات.
 املفاهيم الوراثية يف تربية وحتسني النبات.تدريب الطلبة على استخدام   - 1ب 

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -3
 طريقة احملاضرة  -6
 اجملاميع الطالبية  -1
 املخترباتالدروس العملية يف  -4
للتعرف على املختربات العلمية احلديثة واهم االجهزة احلديثة املستخدمة يف جمال الوراثة الرحالت العلمية  -5

  اجلزيئية
 طريقة التعلم الذايت  -2
 

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -3
 االختبارات العملية  -6
 التقارير والدراسات -1



 

  
 3الصفحة 

 
  

 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج
مهارة التفكري حسب قدرة الطالب وان اهلدف من هذه املهارة هو ان يعتقد الطالب مبا هو ملموس                  -3ج

 على التفكري بشكل معقول .وفهم مىت وماذا وكيف جيب ان يفكر ويعمل على حتسني القدرة 
 املالحظة واالدراك -6ج
 التحليل والتفسري -1ج
 االعداد والتقومي  -4ج 

 اسرتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم  -5ج
 طرائق التعليم والتعلم

 العصف الذهين -3
يف جمال اهم التقانات احلديثة مثال ) اذا استطاع الطالب ان يتعلم اسرتاتيجية التفكري حسب قدرة الطالب  -6

 .عاليةيكتسب مهارة حبيث علم الوراثة 
وهي مصطلح يرمز العلى مستويات التفكري  Critical Thinkingاسرتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم  -1

 واليت يهدف اىل طرح مشكلة ما مث حتليلها منطقياً للوصول اىل احلل املطلوب .
 

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -3
 االختبارات العملية  -6
 التقارير والدراسات -1

 

 املنقولة )املهارات األخرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.التأهيلية املهارات العامة و  -د 
 

 التواصل اللفظي ) القدرة على التعبري عن األفكار بوضوح وثقة يف الكالم ( -3د
 Team workالعمل اجلماعي ) العمل بثقة ضمن جمموعة  -6د
 حتليل التحقيق ) مجع املعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس احلقائق واملبادئ حاًل ملشكلة معينة. -1د
 االتصال الكتايب ) القدرة على التعبري عن نفسك بوضوح يف الكتابة . -4د

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -3
 طريقة احملاضرة  -6



 

  
 4الصفحة 

 
  

 اجملاميع الطالبية  -1
 الدروس العملية يف احلقول الزراعية  -4
 يف العراق  اخر التقنيات املستخدمة للريالرحالت العلمية ملتابعة  -5
 طريقة التعلم الذايت -2

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -3
 االختبارات العملية  -6
 التقارير والدراسات -1

 بنية الربنامج .11

 الساعات املعتمدة           اسم املقرر أو املساق رمز املقرر أو املساق املرحلة الدراسية 
 عملي     نظري      

 1 6 وراثة افرتاضي الثالثة
     
     
     
     

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 العمل اجلماعي : العمل ضمن اجملموعة بفاعلية ونشاط . -3
 ادارة الوقت بفاعلية وحتديد االولويات مع القدرة على العمل املنظم مبواعيد.ادارة الوقت :  -6
 القيادة : القدرة على توجيه وحتفيز اآلخرين . -1
 االستقاللية بالعمل . -4
 التفاوض واالقناع ) الطالب قادر على التأثري واقناع االخرين للمناقشة والتوصل اىل اتفاق . -5
 على التحدث وفهم اللغات االخرى وتقدير الثقافات االخرى . املهارات العاملية ) الطالب قادر -2

 
 املعهد(األنظمة املتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13
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 مركزي

 أهم مصادر املعلومات عن الربنامج .14

 املوقع االلكرتوين للكلية واجلامعة  -3
 دليل اجلامعة  -6
 املكتبة املركزية  -1
 اهم الكتب واملصادر اخلاصة بالقسم  -4
 االنرتنت  -5
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 مخطط مهارات المنهج
 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 
 المستوى

 اسم المقرر رمز المقرر
 أساسي

 أم اختياري
 ةيالمعرفاألهداف 

 يةالمهاراتاألهداف 
 برنامجالخاصة بال

األهداف الوجدانية 
 والقيمية

ارات العامة المه
 )المنقولةوالتأهيلية 

المهارات األخرى 
المتعلقة بقابلية 
التوظيف والتطور 

 (الشخصي
 4د 1د 6د 3د 4ج 1ج 6ج 3ج 4ب 1ب 6ب 3ب 4أ 1أ 6أ 3أ

 الرابعة
 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسي وراثة ال افرتاضي
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 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 كلية الزراعة املؤسسة التعليمية .1

 احملاصيل احلقلية / املركز القسم العلمي  .2

 افرتاضي/   الوراثة اسم / رمز املقرر .3

 اسبوعي أشكال احلضور املتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ساعة 11 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 6132 – 7 – 13 تاريخ إعداد هذا الوصف .7
 أهداف املقرر .8

  علم الوراثةاساسيات يهدف هدا المقرر إلى دراسة  -

 
تدريب الطلبة على تطبيق القوانين األساسية للوراثة المندلية ، و اختبار مدى مطابقة النتائج مع قوانين  -

 مندل باستخدام الفرضيات الوراثية باستخدام اختبار مربع كاي.

 

 بعض المفاهيم الوراثية مثل التفاعل الجيني و العبور الوراثي و االرتباط و غيرها. التعرف على -

 

 مفاهيم الوراثة السايوبالزمية و التأثيرات األميةتعليم الطلبة  -

 

 المبادئ األساسية لوراثة العشائر .تعليم الطلبة  -

 

 مفاهيم الوراثة وتطبيقا الوراثة الكمية.تعليم الطلبة  -

 

يوفر وصف املقرر هذا إجيازاً مقتضياً ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً عما إذا  
 ؛املتاحة. والبد من الربط بينها وبني وصف الربنامج.التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم ات املقررخمرج .31
 االهداف املعرفية   -ب
      علم الوراثةان يتعرف الطالب على مفهوم    -3أ
  على قوانني مندل والتحورات يف النسب املندلية الطالب  يتعرفان    -6أ
قوانني مندل, والتأكد من مطابقة يتمكن الطال من حل التمارين يف جمال علم الوراثة باستخدام ان    -1أ

  النتائج مع قوانني مندل باستخدام اختبار مربع كاي.
  يتدرب الطالب على تطبيق اهم املفاهيم الوراثية يف املختربان    -4أ
 يتعرف الطالب على اهم تطبيقات الوراثة يف جمال تربية وحتسني النباتان    -5أ
 األهداف املهاراتية اخلاصة بالربنامج  –ب 

  تدريب الطالب على حل التمارين باستخدام قوانني مندل – 3ب 
منكني الطلبة على استخدام التقنيات املختلفة املستخدمة يف جمال االعتماد على املادة الوراثية التباين  – 6ب 

  الوراثي بني النباتات.
 املفاهيم الوراثية يف تربية وحتسني النبات. تدريب الطلبة على استخدام  - 1ب 

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -3
 طريقة احملاضرة  -6
 اجملاميع الطالبية  -1
 الدروس العملية يف احلقول الزراعية  -4
 الرحالت العلمية ملتابعة مشاريع الري والبزل يف العراق  -5

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -3
 االختبارات العملية  -6
 التقارير والدراسات -1
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

  مهارة التفكري حسب قدرة الطالب وان اهلدف من هذه املهارة هو ان يعتقد الطالب مبا هو ملموس                  -3ج
 معقول .وفهم مىت وماذا وكيف جيب ان يفكر ويعمل على حتسني القدرة على التفكري بشكل 

 املالحظة واالدراك -6ج
 التحليل والتفسري -1ج
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 االعداد والتقومي  -4ج
 اسرتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم -5ج

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -3
 طريقة احملاضرة  -6
 اجملاميع الطالبية  -1
 الدروس العملية يف احلقول الزراعية  -4
 الرحالت العلمية ملتابعة مشاريع الري والبزل يف العراق  -5
 طريقة التعلم الذايت -2

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -3
 االختبارات العملية  -6
 التقارير والدراسات -1

 املهارات العامة والتأهيلية املنقولة ) املهارات األخرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 
 التواصل اللفظي ) القدرة على التعبري عن األفكار بوضوح وثقة يف الكالم ( -3د
 (Team workالعمل اجلماعي ) العمل بثقة ضمن جمموعة  -6د
 .(حتليل التحقيق ) مجع املعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس احلقائق واملبادئ حاًل ملشكلة معينة -1د
 . ( عن نفسك بوضوح يف الكتابةاالتصال الكتايب ) القدرة على التعبري -4د
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 بنية املقرر .33

 خمرجات التعلم املطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / 

 أو املوضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 6 األول
 علم الوراثة وتطوره ،

عالقة علم الوراثة و

 بالعلوم األخرى

الشرح وعرض  الوراثة 
 النموذج و احملاضرة

امتحان سريع 
وامتحان شهري 
 وواجبات وتقارير 

 6 الثاين
قانون مندل األول ، قانون 

مندل الثاني ، تعريف 

 بالمصطلحات الوراثية .

الشرح وعرض  الوراثة
 النموذج و احملاضرة

امتحان سريع 
وامتحان شهري 
 وواجبات وتقارير

الشرح وعرض  الوراثة يفعل الجينانواع ال 6 الثالث
 احملاضرةالنموذج و 

امتحان سريع 
وامتحان شهري 
 وواجبات وتقارير

 6 الرابع
الفرضية الوراثية واختبار 

حسن المطابقة ) مربع 

 كاي ( مع النسب المندلية .

الشرح وعرض  الوراثة 
 النموذج و احملاضرة

امتحان سريع 
وامتحان شهري 
 وواجبات وتقارير 

 6 اخلامس
نظم تحديد الجنس في 

، الوراثة الكائنات الحية 

المرتبطة بالجنس ، 

الوراثة المحددة بالجنس ، 

 الوراثة المتأثرة بالجنس .

الشرح وعرض  الوراثة
 النموذج و احملاضرة

امتحان سريع 
وامتحان شهري 
 وواجبات وتقارير

 6 السادس
العبور الوراثي ، االرتباط 

الوراثي المتعدد ، رسم 

 الخرائط الكروموسومية .

وعرض الشرح  الوراثة
 النموذج و احملاضرة

امتحان سريع 
وامتحان شهري 
 وواجبات وتقارير

 6 السابع
وراثة االليالت المتعددة ، 

 ABOوراثة مجاميع الدم 

   M، وراثة مجاميع الدم 

 ،N   وراثة مجاميع ،Rh 

 في دم اإلنسان .

الشرح وعرض  الوراثة 
 النموذج و احملاضرة

امتحان سريع 
وامتحان شهري 
 وواجبات وتقارير 

 6 الثامن
الوراثة الالنووية و 

 العوامل المؤثرة فيها .

 

الشرح وعرض  الوراثة
 النموذج و احملاضرة

امتحان سريع 
وامتحان شهري 
 وواجبات وتقارير

 6 التاسع
حاالت الشذوذ 

الكروموسومي ومقارنتها 

 بالحالة الطبيعية .

 الوراثة
وعرض الشرح 

 النموذج و احملاضرة
امتحان سريع 

وامتحان شهري 
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 البنية التحتية  -12

 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
( أساسيات في الوراثة . دار الكتب للطباعة  1882عدنان حسن محمد) 

 والنشر .الموصل.

 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

شوقي ، احمد شوقي و فتحي محمد عبد التواب و علي زين العابدين عبد 

. مبادئ علم الوراثة  .  1883السالم و ممدوح ابو المحاسن اسماعيل . 

 كتاب مترجم . الدار العربية للنشر والتوزيع

 .القاهرة.

 

      اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها           

 ) المجالت العلمية , التقارير ,....  (

Snustad D.P. and M.J.,Simmons ( 2012 ) Principles of 

Genetics. John Wiley & Sons, Inc. New York.  

 

Dale, J. W. and S. F. Park .2004 . Molecular Genetics of 

 وواجبات وتقارير 

و البروتين  DNAتصنيع  6 العاشر

 و الشفرة الوراثية .
 الوراثة 

الشرح وعرض 
 النموذج و احملاضرة

امتحان سريع 
وامتحان شهري 
 وواجبات وتقارير

 وراثة الفيروسات 6 احلادي عشر

 
 الوراثة

الشرح وعرض 
 احملاضرة النموذج و

امتحان سريع 
وامتحان شهري 
 وواجبات وتقارير

 6 الثاين عشر
تكرار الجين وتكرار 

التراكيب الوراثية ، قاعدة 

هاردي واينبرغ والعشيرة 

 المتزنة .

 الوراثة
الشرح وعرض 

 النموذج و احملاضرة

امتحان سريع 
وامتحان شهري 
 وواجبات وتقارير 

 هانواعونشوء ال 6 الثالث عشر

 
 الوراثة 

الشرح وعرض 
 النموذج و احملاضرة

امتحان سريع 
وامتحان شهري 
 وواجبات وتقارير

 6 الرابع عشر
التعرف على االجهزه 

المستخدمة في مختبرات 

 الوراثة

 الوراثة
الشرح وعرض 

 النموذج و احملاضرة

امتحان سريع 
وامتحان شهري 
 وواجبات وتقارير

 6 اخلامس عشر
في تطبيق االسس الوراثية 

مجال تربية وتحسين 

 النبات

 الوراثة
الشرح وعرض 

 النموذج و احملاضرة

امتحان سريع 
وامتحان شهري 
 وواجبات وتقارير 
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 خطة تطوير املقرر الدراسي -31
وخاصة يف الدول املتقدمة لتطوير  اىل خارج العراقايفاد الطلبة وخاصة األوائل منهم على اقسامهم العلمية   -3

 قسم احملاصيل احلقليةاملهارات كاًل حسب رغبته وحبسب التخصصات املوجودة يف 
 التعاون بني اجلامعات العراقية واجلامعات العاملية من خالل ايفاد التدريسيني اىل اجلامعات العاملية . -6
 .تطوير فكرة االستاذ الزائر لرفد اجلامعات الفتية باخلربات واخر ماتوصل اليه العلم يف اجملاالت الزراعية  -1
 التعاون بني اجلامعات العراقية واجلامعات االهلية من خالل مناقشة طلبة الدراسات العليا . -4
 

 


