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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة 

من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه 

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 المؤسسة التعليمية .0
  جامعة ديالى –كلية الزراعة 

 القسم العلمي / المركز  .0
 علوم المحاصيل الحقلية 

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 

جامعة  –كلية الزراعة  –مراجعة اداء قسم البستنة وهندسة الحدائق 

 ديالى 

 اسم الشهادة النهائية  .4
 البكالوريوس في العلوم الزراعية

 النظام الدراسي :  .5

 سنوي /مقررات /أخرى 
 فصلي

 مج االعتماد المعتمد  برنا .2
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 المؤثرات الخارجية األخرى  .7
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 تاريخ إعداد الوصف  .8
08\4\0202 

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

قع زراعة البساتين في وا تخريج طلبة لهم المقدرة على العمل في مراكز االبحاث العلمية والجامعات لتحسين -

 . الدولة

في  رفد الوزارات ذات العالقة بالزراعة بالكوادر البشرية العلمية المدربة لقيادة العمل الزراعي البستني -

 .  مؤسسات الدولة

توفير كادر زراعي متخصص بالعلوم البستنية بامكانه خلق  فرص عمل في القطاع الزراعي الخاص  -

 ي من قبلهم دون انتظار العمل في مؤسسات الدولة.ومباشرة العمل الزرع

امكانية ابتعاث الطلة االوائل على القسم الى الدول المتقدمة في مجال العلوم الزراعية البستنية لنقل اخر ما  -

 .توصل اليه العلم الى بلدنا

د االنحدار الشديد في اعداد وتخريج طلبة لهم رؤية علمية وعملية باعادة زراعة البساتين في العراق بع -

 . مساحات البساتين التي كانت موجودة اصال واضافة مساحات جديدة 

في  لهم القابلية على اجتياز االختبارات العلمية المحلية والعربية والدولية من اجل الحصول على فرص العمل -

 او اكمال الدراسة . الخارج

 . اتهم في الحقل البستني من الزراعةمستمر من اجل تطوير مهارلهم القدرة والقابلية على مواصلة التعليم ال -
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مخرجات البرنامج  .02

  االهداف المعرفية  -أ

       وطرق انتاجها.والنخيل  ان يكون الطالب ملما بعلوم الفاكهة  -0أ

 .تاجهاان يكون الطالب ملما بعلوم محاصيل الخضر وطرق ان -0أ

 .وطرق انتاجهانباتات الزينة ان يكون الطالب ملما بعلوم  -3أ

 هندسة الحدائق وطرق تنفيذها.ان يكون الطالب ملما بعلوم  -4أ

 لديه المعرفة بطرق تربية وتحسين المحاصيل البستنية. -5أ

 ف النباتي.لديه المعرفة بعلوم االخرى المساندة مثل الفسلجة وخزن الثمار والتشريح والتصني -2أ

 لخاصة بالبرنامج ا يةالمهارات األهداف –ب 

 لديه المهارة للتعامل مع االجهزة المختبرية الحديثة النجاز البحوث العلمية. – 0ب 

 لديه المهاره للعمل الحقلي وانشاء وادامة البساتين وحقول الخض والزينة. – 0ب 

 التي تتطلبها الزراعة الحديثة. لديه المهارة باستعمال االالت الزراعية       - 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 اتباع اسلوب المحاظرة مع استخدام وسائل العرض الحديثة. -

 اجراء التجارب المختبرية. -

 الحوار المباشر مع الطلبة من خالل طرح االسئلة عليهم . -

 الواجبات البيتية )كتابة التقاريرالعلمية(. -

  سات الحقلية التطبيقية.التعلم من خالل الممار -

 طرائق التقييم      

 االمتحانات الشهرية. -

 االمتحانات السريعة )الكوزات(. -

 التقييم من خالل النشاط الصفي . -

 من خالل اعداد التقارير العلمية واالستفادة من الشبكات المعلوماتية . -

 النهائية. االمتحانات -

 

 

 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

وزيادة مساحاتها في بلده بستنية بالمحافظة على المساحات ال ةبالمسؤوليع القيم االنسانية للشعور زر -0ج

 وباقي الدول .

زرع القيم النبيلة والتعامل االخالقي اثناء العمل الزراعي مثل االمانة وحب العمل واالخالص فيه وان  -0ج

 غذاء االمن له.يشعر بان االنسان في كل مكان هو هدفه من حيث توفير ال

 يهيئان  زراعي مهندس جماعية وعليه واعتباره ةمسؤوليجعل الطالب يشعر بان انتاج  الغذاء هو  -3ج

 وان يبتعد عن المصلحة الشخصية الضيقة. الزراعيةمشاريع النفسه   للعمل الجماعي في 

انسانية  مسئوليةعليها  جعل الطالب ان يشعر بان الكرة االرضية هي قرية صغيرة خضراء والمحافظة – 4ج

 جماعية.

 

 طرائق التعليم والتعلم     
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 من خالل المحاضرات. -

 اللقاء المباشر مع الطلبة )اجراء حوارات(. -

 السفرات العلمية الى مواقع العمل الزراعي المختلفة. -

 استضافة اساتذة متخصصين ورجال دين لشحن نفوس الطلبة بالقيم االسالمية النبيلة. -

 التقييم  طرائق   

 االمتحانات الشهرية التحريرية. -

 االمتحانات الشفوية المباشرة. -

 من خالل االنشطة الصفية والبيتية. -

 

 

 المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.التأهيلية المهارات العامة و-د 

 

 علمية على المزارعين بعد تخرجه .اكساب الطالب المتخرج مهارات القاء المحاضرات ال -0د

اكساب الطالب المتخرج مهارات قيادية وادارية من اجل العمل في  مراكز البحث العلمي للقطاع  -0د

 الزراعي .

 اكساب الطالب المتخرج مهارات لنقل التكنولوجيا  الحديثة الى البلد . -3د

ل مع ما يستجد من معلومات في حقل اكساب الطالب مهارات البحث العلمي لالستمرار بالتواص -4د

 العلوم البستنية في الخارج ومحاولة ماهو جديد ومفيد الى البلد .

 طرائق التعليم والتعلم          

 من خالل المحاضرات. -

 الزيارات الميدانية. -

 من خالل االساتذة الزائرين. -

 عن ذلك. االطالع عل التجارب العالمية من خالل تكليف الطلبة باعداد تقارير -

 التطبيق الصيفي في دوائر الدولة والقطاع الخاص. -

 طرائق التقييم          

 

 االمتحانات المتنوعة وحسب النهارة المطلوبة. -

 اشراك الجهات الخارجية التي تسهم بتدريب الطلبة على تقويمهم. -

 التقييم من خالل اجراء مسابقات علمية كاالبتكارات وجراء البحوث العلمية. -

 نية البرنامج ب .00

 

 

 

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي .00
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زيادة دور االرشاد التربوي من قبل االساتذة واالشراف على الطلبة والتعرف على مشاكلهم  -0

 العلمية والشخصية لزيادة محبة الطالب الختصاصه.

 عمل استبيانات للطلبة الخذ رايهم بالمادة العلمية وكيفية ايصالها لهم. –0

لطلبة بمتابعتهم بعد التوظيف في دوائرهم ووضع مجموعة اسئلة تقييمية تجيب عنها اعالم ا – 3

لجنة خاصىة في دوائرهم المعنية  وارسالها الى الكلية  لغرض تقييم المستوى العلمي 

للخريجين ومعرفة متطلبات سوق العمل ثم ادخال الخريجين في دورات تقيمها شعبة التعليم 

 تحديث معلومات الخريج . المستمر في الكلية لغرض

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول .  03

قسم القبول المركزي  ثم حسب تعليمات الكلية  –يتم القبول حسب انظمة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 وتتضمن :

 معدل الطالب في الدراسة االعدادية. -0

 رغبة الطالب. –0

 الطاقة االستيعابية للقسم. -3

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .03
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . -0

 عمادة كلية الزراعة . -0

 قسم البستنة وهندسة الحدائق . -3
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 مخطط مهارات المنهج  

 الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج   

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج

السنة / 

 المستوى

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر

 أم اختياري

األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية 

 الخاصة بالبرنامج 

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 

المهارات العامة 

         والتأهيلية المنقولة

) المهارات األخرى 

تعلقة بقابلية الم

التوظيف والتطور 

 الشخصي(

 4د 3د 0د 0د 4ج 3ج 0ج 0ج 4ب 3ب 0ب 0ب أ 2 أ 5 4أ 3أ 0أ 0أ

أساسيات علم   الرابعةالمرحلة 

 تشريح النبات

 اساسي
 √  √  √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية الزراعة    المؤسسة التعليمية .0

 علوم المحاصيل الحقلية  القسم العلمي  / المركز .0

 نبات عام اسم / رمز المقرر .3

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 األول الفصل – الثانيةالمرحلة  الفصل / السنة .5

 75 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .2

 0202 \ 4 \ 08 الوصف تاريخ إعداد هذا  .7

 أهداف المقرر .8

بأنواع الخاليا النباتية ومكوناتها ووظيفة كل مكون .التعرف على أنواع األنسجة  تعليم الطلبة  -

  . ها .التعرف على التركيب الداخلي ألعضاء النباتالنباتية ووظائف

تشريح النبات وعمل المقاطع التشريحية للخلية النباتية  وعمل الساليدات تعليم الطلبة كيفية  -

 لمشاهدتها تحت المكرسكوب .

 النباتية ووظيفة كل عضية في الخلية النباتية تعليم الطلبة على مكونات كل عضيه من الخلية -

ج ومكان على مكونات كل نسيج من األنسجة الموجودة في النبات ووظيفة كل نسيتعليم الطلبة  -

 وجوده في النبات .

طلبة على استخدام التقنيات الحديثة لعمل المقاطع التشريحية وكيفية تصبيغها وتثبيتها في تعليم ال -

 .الساليدات لغرض تصويرها ودراستها 

 .تعليم الطلبةعلى التعرف على أعضاء النبات ودراسة مكونات كل عضو ووظيفته في النبات  -

عمل المقاطع العرضية والطولية ألعضاء النبات وعمل الساليدات  يةتعليم الطلبة على كيف -

 . ومشاهدتها تحت المجهر الضوئي

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

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

 البرنامج.
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .02

 األهداف المعرفية   -أ

      .ألساسيات علم تشريح النبات تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم   -0أ

  عمل المقاطع التشريحية . بطرق طلبة من الحصول على المعرفة والفهم تمكين ال -0أ

توظيف علم تشريح النبات لغرض التميز بين تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم  بطرق  -3أ

 النبات من الناحية التشريحية ألستخدامها مستقبالً في تصنيف النباتات .

      . بوظيفة كل نسيج نباتي ودوره في نمو وتطور النبات لمعرفة والفهم تمكين الطلبة من الحصول على ا -4أ

لوظيفة كل عضو من أعضاء النبات ومعرفة مكوناته تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم  -5أ

  ودور كل جزء في هذه الوظيفة للعضو النباتي .

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 .الساليدات الطلبة للحصول على المهارات العلمية الالزمة للعمل تدريب  –0ب

تدريب الطلبة للحصول على المهارات العملية في استخدام االجهزة المختبرية الحديثة الخاصة   - 0ب

 .بتشريح النبات مثل المجهر الضوئي واإللكتروني ووظيفة كل جزء 

  مكونات الخلية النباتية تحت المجهر . زة لتمياكساب الطلبة المهارات العملية الالزم   - 3ب 

تحضير المقاطع التشريحية تدريب الطلبة للحصول على المهارات التي يطلبها  العمل في   - 4ب

 وكيفية عمل الشريحة بالمجهر االعتيادي واإللكتروني .

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 .محاضراتالالقاء  -

عن كل شريح  الحوار والنقاشاضرة بور بوينت بأستخدام جهاز العرض وعرض المحاستخدام اسلوب  -

 مع الطلبة اليصال المعلومة النظرية للطالب . تظهر على شاشة العرض 

التعرف على المختبر الخاص بتشريح النبات واألجهزة المختبرية وادوات التشريح والمواد الكيميائية  -

  مل الساليدات التي تضمنتها المادة النظرية  .التي تتطلبها عمليات تحضير الشرائح لع

 .جمع النماذج النباتية من النباتات في الحقل لغرض عمل الشرائج والساليدات الخاصة بالمادة النظرية  -

 تطبيق الدروس النظرية في المختبرلعمل الساليدات والمقاطع العرضية ومشاهدتها بالمجهر الضوئي  -

 .العمل المختبري الذي نفذه الطالب في المختبر   بيتية إلعداد تقارير علمية عنتكليف الطلبة بواجبات  -

 تكليف الطلبة بجمع النماذج النباتية الخاصة بالمادة النظرية لعمل الساليدات والمقاطع التشريحية .  -

 

 

 طرائق التقييم      

 امتحانات يومية سريعة ) كوزات( . -

 أكثر(.امتحانات شهرية ) اثنان ف -

 تقييم النشاط الصفي للطلبة . -

 تقيم النشاطات المختبرية للطلبة 

 التقارير العلمية والواجبات البيتية .تقييمات عن كتابة  -
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 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 زرع القيم االنسانية للشعور بالمسئولية والعمل على المحافظة على األجهزة والمواد المختبرية . -0ج

زرع قيم حب العمل في مجال التعرف على مكونات النبات التي ستساعدته مستقبالً على كيفية  -0ج     

 التعامل معها في الحقل .

 

 التوظيف والتطور الشخصي  المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية -د 

 العمل في  مراكز البحث العلمي. اجل فنية مناكساب الطالب المتخرج مهارات  -0د

 للعمل المختبري وكيفية التعامل مع األجهزة والمواد الكيميائية .اكساب الطالب المتخرج مهارات  -0د

 م مع ما يستجد من معلومات في حقل علاكساب الطالب مهارات البحث العلمي لالستمرار بالتواصل  -4د

 تشريح النبات .  
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 بنية المقرر .00

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

1 5 
 بمفردات علم تربية النبات االلمام 

مكونات جدار التعرف على و

 الخلية النباتية ووظيفة كل جزء .

مقدمة، تعريف علم تشريح النبات ،  

الخلية النباتية، انواعها، دراسة 

ت الراقية، جدار الخلية، لخلية النباتا

الصفيحة الوسطى، الجدار االبتدائي، 

 .الجدار الثانوي، النقر،

، المحاضرة

المناقشة 

،تقارير، 

 مختبرات ،

امتحانات 

سريعة 

وشهرية 

ونشاط صفي 

 وتقارير

2 5 
الخلية النباتية التعرف على 

 ووظيفة كل عضيه ومكوناتها  .

المحتويات الحية للخلية النباتية ، 

سايتوبالزم، المايتوكوندريا، ال

الرايبوسومات، جهاز كولجي، 

البالستيدات، االجسام الكروية، 

 .االنيبات الدقيقة، االغشية الخلوية.

المحاضرة، 

المناقشة 

 ،تقارير،

 مختبرات ،

امتحانات 

سريعة 

وشهرية 

ونشاط صفي 

 وتقارير

3 5 
المكونات غير الحية التعرف على 

في وكيفية تكونها وفائدتها 

 النبات.

المحتويات  غير الحية للخلية النباتية 

. الفجوات، العصير الخلوي،البلورات 

وانواعها ،الحبيبات النشوية، 

 الحبيبات االليرونية.

المحاضرة، 

المناقشة 

 ،تقارير،

 مختبرات 

امتحانات 

سريعة 

وشهرية 

ونشاط صفي 

 وتقارير

4 5 
التعرف على األنسجة النباتية 

ودوره في ووظيفة كل نسيج 

  وظيفة العضو النباتي 

االنسجة النباتية، االنسجة 

المستديمة، االنسجة البسيطة، 

النسيج االبرنكيمي، النسيج 

الكولنكيمي، النسيج السكلرنكيمي، 

 النسيج الفليني

المحاضرة، 

المناقشة 

 ،تقارير،

 مختبرات ،

امتحانات 

سريعة 

وشهرية 

ونشاط صفي 

 وتقارير

5 5 
سجة النباتية التعرف على األن

ووظيفة كل نسيج ودوره في 

  وظيفة العضو النباتي 

االنسجة النباتية، االنسجة 

المستديمة، االنسجة البسيطة، 

النسيج االبرنكيمي، النسيج 

الكولنكيمي، النسيج السكلرنكيمي، 

 النسيج الفليني

المحاضرة، 

المناقشة 

 ،تقارير،

 مختبرات 

امتحانات 

سريعة 

وشهرية 

ونشاط صفي 

 تقاريرو

6 5 
التعرف على األنسجة النباتية 

ووظيفة كل نسيج ودوره في 

  وظيفة العضو النباتي 

االنسجة النباتية ، االنسجة المعقدة، 

البشره، البشره المحيطة ، االنسجة 

 الناقلة)نسيج اللحاء ونسيج الخشب(.

المحاضرة، 

المناقشة 

 ،تقارير،

 مختبرات 

امتحانات 

سريعة 

وشهرية 

ي ونشاط صف

 وتقارير

7 5 
التعرف على األنسجة النباتية 

ووظيفة كل نسيج ودوره في 

  وظيفة العضو النباتي 

االنسجة النباتية ،االنسجة 

المرسيتمية ، الطرفية ، البينية ، 

الجانبية، االنسجة المرسيتمية االولية 

 ، الثانوية

المحاضرة، 

المناقشة 

 ،تقارير،

 مختبرات 

امتحانات 

سريعة 

وشهرية 

نشاط صفي و

 وتقارير

8 5 

التعرف على األنسجة النباتية 

ووظيفة كل نسيج ودوره في 

  وظيفة العضو النباتي 

البريدرم ، القلف ، الفلين التجاري ، 

العديسات ، فلين الجروح، انفصال 

 االوراق

 

المحاضرة، 

المناقشة 

 ،تقارير،

 مختبرات 

امتحانات 

سريعة 

وشهرية 

ونشاط صفي 

 وتقارير

9 5 

مام الطالب للققم النامية أل

ألعضاء النبات المكونة له وكيفة 

 نمو النبات 

 

القمة النامية في الساق ، نظرية 

الخلية القمية ، نظرية نشوء االجنة ، 

نظرية المرسيتم االول ، نظرية 

الغالف والبدن ، نظرية نمو المناطق 

 ،القمة النامية في الجذر

المحاضرة، 

المناقشة 

 ،تقارير،

 رات مختب

امتحانات 

سريعة 

وشهرية 

ونشاط صفي 

 وتقارير



  
 02الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .00

 ـ الكتب المقررة المطلوبة 0
 0891-تأليف د. بدري عويد العاني  – -تشريح نبات  -

ـ المراجع الرئيسية 0

 )المصادر(  

 سنة0111-د. عماد الدين وصفي   –روسي تأليف . د. حسين الع  –مورفولوجيا وتشريح النبات  -

م ، مورفولوجيا وتشريح النبات 0112هـ 0209الغامدي.أحمد علي أبو عمرو ، متولي.متولي عبد العظيم :  
 الزهري ، الطبعة الثانية ، دار األندلس للنشر والتوزيع ، حائل

ار كنوز اشبيلية للنشر والتوزيع ، م ، علم تشريح النبات ، الطبعة األولى ، د0112هـ 0202سليمان .محمد : 
 الرياض.

ـ الكتب والمراجع التي ا

المجالت )   يوصى بها

  العلمية ، التقارير

ب ـ المراجع االلكترونية، 

 مواقع االنترنيت ....

 

 

11 5 
على التركيب ان يتعلم الطالب 

الداخلي للساق ووظيفة كل جزء 

 منه وكيفية التميز بينهما مجهرياً 

لتركيب الداخلي للساق ، البشرة ، ا

 القشرة ، االسطوانة الوعائية 

 

المحاضرة، 

المناقشة 

 ،تقارير،

 مختبرات 

امتحانات 

سريعة 

شهرية و

ونشاط صفي 

 وتقارير

11 5 

على التركيب ان يتعلم الطالب 

الداخلي للجذر ووظيفة كل جزء 

منه وكيفية التميز بينهما 

 مجهرياً 

لتركيب الداخلي للجذر ، البشرة ، 

القشرة ، االسطوانة الوعائية، 

الجذر  االنسجة الوعائية، مناطق

 ،تكون الجذور الجانبية.  

 

المحاضرة، 

المناقشة 

 تقارير،،

 مختبرات ،

امتحانات 

سريعة 

وشهرية 

ونشاط صفي 

 وتقارير

12 5 
حصول  ان يتعلم الطالب كيفية

التغلظ الثانوي في النبات وما 

 فائدته للنبات 

التغلظ الثانوي ، للسيقان، للجذور. 

 التعرف على النمو الثانوي في الساق

 ،الخشب الثانوي لحلقات السنوية ،ا

  غلظ  الثانويالت ،اللحاء الثانوي.

 كمبيوم الوعائي ، الكمبيوم الفليني، لل

 

المحاضرة، 

المناقشة 

 ،تقارير،

 مختبرات ،

امتحانات 

سريعة 

وشهرية 

ونشاط صفي 

 وتقارير

13 5 
على مكونات الورقة في تعليم  الطالب  

النبات ووظيفة كل مكون وموقعه في 

 الورقة 

من ذوات  التركيب الداخلي للورقة

ن ذوات الفلقة الفلقتين ، م

الواحدة)ورقة النجيليات (،  التعرف 

على التركيب الداخلي للورقة، البشره 

العليا، الميزوفيل، البشره السفلى، 

 الناقله)العروق(  األوعية

المحاضرة، 

المناقشة 

 ،تقارير،

 مختبرات 

امتحانات 

سريعة 

وشهرية 

ونشاط صفي 

 وتقارير

14 5 

تعليم الطالب على المكونات 

يحية التي تميز هذه التشر

النباتات عن النبتات األعتيادية 

 وسبب تحملها لتلك الظروف .

 تشريح النباتات المائية والصحراوية

المحاضرة، 

المناقشة 

 ،تقارير،

 مختبرات 

امتحانات 

سريعة 

وشهرية 

ونشاط صفي 

 وتقارير

15 5 
تعليم الطلبة وتذكيرهم بملخص 

 عن كل موضوع
 عمراجعة عامة لكل المواضي

المحاضرة، 

المناقشة 

 ،تقارير،

 مختبرات 

امتحانات 

سريعة 

وشهرية 

ونشاط صفي 

 وتقارير



  
 00الصفحة 

 
  

  

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .03

   

 

 

 

 

 


