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 وصف البرنامج األكاديمي 

 

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

 

 كلية الزراعة ادلؤسسة التعليمية .1

 اإلنتاج احليواينقسم  / ادلركز القسم العلمي .2

  ةاساسيات علم الوراث او ادلهيناسم الربنامج األكادميي  .3

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية .4
 :النظاـ الدراسي  .5

 فصلي سنوي /مقررات /أخرى

 دليل ضماف اجلودة واالعتمادية وفق معايري احتاد اجلامعات العربية ادلعتمد برنامج االعتماد .6

 تدريب صيفي –زيارات ميدانية  ادلؤثرات اخلارجية األخرى .7

 1111 – 01 – 01 تاريخ إعداد الوصف .8

 داؼ الربنامج األكادمييأى .9

   تاريخ علم الوراثة وتطوره اف يتعرؼ الطالب على  -0
  تعريف الطالب امهية علم الوراثة وعالقتو بالعلـو االخرى والًتكيز على حقل  االنتاج احليواين -1
  تعريف الطالب اساسيات انتقاؿ الصفات عرب االجياؿ وفق الوراثة ادلندلية -2
    علم الوراثة بعد الوراثة ادلندلية تعريف الطالب امتدادات  -3
 تعريف الطالب ماىية ادلادة الوراثية وتكرارىا  -4
 اساسيات التعبري اجليين وكيفية تنظيم التعبري اجليينتعريف الطالب  -5
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  االىداؼ ادلعرفية  - أ
      مفاىيم علم الوراثةاف يتعرؼ الطالب على    -0أ
    ادلادة الوراثية ووظائفهاتركيب يتعرؼ الطالب على اف    -1أ
 كيفية حتكم ادلادة الوراثية بالفعاليات البيولوجيةتعريف الطالب     -2أ
  االساس الوراثي لنشوء العيوب الوراثية تعريف الطالب    -3أ
 التقنيات احلديثة يف علم الوراثةتدريب الطلبة على    -4أ
 خلاصة بالربنامج ا يةادلهارات األىداؼ –ب 

  الوراثةمبراحل تطور علم تعريف الطالب  – 0ب 
  اساليب التنبؤ بانتقاؿ الصفات من جيل االباء اىل جيل االبناءتدريب الطلبة على  – 1ب 
 ادلفاىيم لبعض القوانني الوراثية واسلوب توظيفها يف برامج الًتبية والتحسني للحيواناتتعليم الطلبة   - 2ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم

 والتوضيح الشرح  -0
 احلضورية وااللكًتونيةطريقة احملاضرة  -1
 اجملاميع الطالبية  -2
 لالدروس العملية يف احلق -3
  وكتابة التقارير العلمية طريقة التعلم الذايت -4
 

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -0
 االختبارات العملية  -1
 التقارير والدراسات -2
 الوجدانية والقيمية . األىداؼ -ج

واليت تدعم العلمية اليت تؤىلو لتقييم القطيع واختاذ القرارات العملية الصائبة  قدرة الطالب وتنميةتفكري مهارة ال -0ج
  الثقة بالنفس لتطوير الذات واالبداع.

 ادلالحظة واالدراؾ -1ج
 التحليل والتفسري -2ج
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 االعداد والتقومي  -3ج 
 اسًتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم  -4ج

 ليم والتعلمطرائق التع
 العصف الذىين -0
الوسائل ادلتاحة يف عملو اىم مثاؿ ) اذا استطاع الطالب اف يتعلم اسًتاتيجية التفكري حسب قدرة الطالب  -1

 .(وابعاد استخداـ كل وسيلة يقرر اتباعها
وىي مصطلح يرمز العلى مستويات التفكري  Critical Thinkingاسًتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم  -2

 يت يهدؼ اىل طرح مشكلة ما مث حتليلها منطقياً للوصوؿ اىل احلل ادلطلوب .وال
 

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -0
 االختبارات العملية  -1
 التقارير والدراسات -2

 

 ادلنقولة )ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.التأىيلية ادلهارات العامة و  -د 
 

 التواصل اللفظي ) القدرة على التعبري عن األفكار بوضوح وثقة يف الكالـ ( -0د
 (Team workالعمل اجلماعي ) العمل بثقة ضمن رلموعة  -1د
 .( حتليل التحقيق ) مجع ادلعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس احلقائق وادلبادئ حاًل دلشكلة معينة -2د
 . (التعبري عن نفسك بوضوح يف الكتابةاالتصاؿ الكتايب ) القدرة على  -3د

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -0
 طريقة احملاضرة  -1
 اجملاميع الطالبية  -2
 الدروس العملية يف احلقوؿ الزراعية  -3
 طريقة التعلم الذايت -4
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 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -0
 االختبارات العملية  -1
 التقارير والدراسات -2

 جبنية الربنام .11

 الساعات ادلعتمدة           اسم ادلقرر أو ادلساؽ رمز ادلقرر أو ادلساؽ ادلرحلة الدراسية 
 عملي     نظري      

 2 1 اساسيات علم الوراثة  الثانية
     
     
     
     

 

 التخطيط للتطور الشخصي .11

 العمل اجلماعي : العمل ضمن اجملموعة بفاعلية ونشاط . -0
 وقت : ادارة الوقت بفاعلية وحتديد االولويات مع القدرة على العمل ادلنظم مبواعيد.ادارة ال -1
 القيادة : القدرة على توجيو وحتفيز اآلخرين . -2
 االستقاللية بالعمل . -3
 . ( التفاوض واالقناع ) الطالب قادر على التأثري واقناع االخرين للمناقشة والتوصل اىل اتفاؽ -4
 . (الب قادر على التحدث وفهم اللغات االخرى وتقدير الثقافات االخرىادلهارات العادلية ) الط -5

 
 ادلعهد(األنظمة ادلتعلقة بااللتحاؽ بالكلية أو  ع)وضمعيار القبوؿ  .12

 مركزي
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 أىم مصادر ادلعلومات عن الربنامج .13

 ادلوقع االلكًتوين للكلية واجلامعة  -0
 دليل اجلامعة  -1
 ادلكتبة ادلركزية  -2
 صادر اخلاصة بالقسم اىم الكتب وادل -3
 االنًتنت  -4
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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 

 اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى
 أساسي

 أم اختياري

 ةيالمعرفاألهداف 
 يةالمهاراتف األهدا

 برنامجالخاصة بال
األهداف الوجدانية 

 والقيمية

ارات العامة المه
 )المنقولةوالتأهيلية 

المهارات األخرى 
المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4أ 3أ 2أ 1أ
ب
1 

ب
2 

ب
3 

ب
4 

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج

  الثانية
 

اساسيات علم 
 الوراثة

 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسي
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 كلية الزراعة ادلؤسسة التعليمية .1

 اإلنتاج احليواينقسم  / ادلركز القسم العلمي  .2

   اساسيات علم الوراثة اسم / رمز ادلقرر .3

 اسبوعي أشكاؿ احلضور ادلتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ساعة 21 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 1111 – 01 – 01 تاريخ إعداد ىذا الوصف .7
 أىداؼ ادلقرر .8

   تطور علم الوراثة وتشعبو والتداخل مع العلـو االخرىاف يتعرؼ الطالب على  -0
 تعريف الطالب بالقوانني االساسية للوراثة ومنها قوانني مندؿ واالمتدادات بعد الوراثة ادلندلية -1
 تعريف الطالب بالًتكيب الكيميائي للمادة الوراثية  -2
   تعريف الطالب بوراثة العشائر احليوانية واسلوب وصف اخلصائص الوراثية للعشرية -3
 تعريف الطالب تاثري البيئة احمليطة بالكائن احلي يف التعبري اجليين ومنها الصفات االنتاجية  -4
 تعريف الطالب بالتطورات يف التقنيات احلديثة على ادلستوى اجلزيئي للمادة الوراثية -5

 
 

يوفر وصف ادلقرر ىذا إجيازاً مقتضياً ألىم خصائص ادلقرر وسلرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها مربىناً عما إذا  
 ؛بني وصف الربنامج.ادلتاحة. والبد من الربط بينها و التعلم كاف قد حقق االستفادة القصوى من فرص 
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم ات ادلقرررجسل .01
  األىداؼ ادلعرفية  -أ

      مفاىيم علم الوراثةاف يتعرؼ الطالب على    -0أ
     القوانني الوراثية اليت تتحكم بانتقاؿ الصفات عرب االجياؿيتعرؼ الطالب على اف    -1أ
 سني الصفات االقتصادية حليوانات ادلزرعةكيفية استغالؿ قوانني الوراثة يف حتتعريف الطالب     -2أ
  تعريف الطالب باسلوب تاثري ادارة ادلزرعة والظروؼ البيئية يف التعبري اجليين وانعكاسو على االنتاج -3أ
 تدريب الطلبة على التنبؤ بنتائج التضريبات الوراثية وفق القوانني الوراثية   -4أ
  ر.اخلاصة بادلقر  يةادلهاراتاألىداؼ   -ب 

مبفاىيم الوراثة اليت تؤىل الطالب دراسة مقررات تربية وحتسني حيواف يف ادلرحلة الثالثة تعريف الطالب  – 0ب 
  وتربية وحتسني دواجن يف ادلرحلة الرابعة

  وصف اخلصائص الوراثية للعشرية احليوانيةقدرة الطالب على تنمية  – 1ب 
       التقنيات الوراثية احلديثة يف رلاؿ علم الوراثةعلى التعامل مع تنمية مقدرة الطالب   - 2ب 
 

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -0
 طريقة احملاضرة  -1
 اجملاميع الطالبية  -2
 الدروس العملية يف احلقوؿ الزراعية  -3

 
 طرائق التقييم

 االختبارات النظرية  -0
 االختبارات العملية  -1
 التقارير والدراسات -2
 انية والقيمية األىداؼ الوجد -ج

  مهارة التفكري حسب قدرة الطالب واف اذلدؼ من ىذه ادلهارة ىو اف يعتقد الطالب مبا ىو ملموس                  -0ج
 وفهم مىت وماذا وكيف جيب اف يفكر ويعمل على حتسني القدرة على التفكري بشكل معقوؿ .

 ادلالحظة واالدراؾ -1ج
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 التحليل والتفسري -2ج
 اد والتقومي االعد -3ج
 اسًتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم -4ج

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -0
 طريقة احملاضرة  -1
 اجملاميع الطالبية  -2
 الدروس العملية يف احلقوؿ الزراعية  -3
 طريقة التعلم الذايت -4

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -0
 االختبارات العملية  -1
 تالتقارير والدراسا -2

 ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة ) ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 
 التواصل اللفظي ) القدرة على التعبري عن األفكار بوضوح وثقة يف الكالـ ( -0د
 (Team workالعمل اجلماعي ) العمل بثقة ضمن رلموعة  -1د
 .(دلعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس احلقائق وادلبادئ حاًل دلشكلة معينةحتليل التحقيق ) مجع ا -2د
 . (االتصاؿ الكتايب ) القدرة على التعبري عن نفسك بوضوح يف الكتابة -3د
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 بنية ادلقرر .00

اسم الوحدة /  سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع
 أو ادلوضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

 1 األوؿ

بػػػػػػذة تار يػػػػػػة عػػػػػػن علػػػػػػم الوراثػػػػػػة ن
 وتطوره ، 

عالقػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػم الوراثػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػالعلـو 
األخػػرى ، تعريػػف بادلصػػطلحات 

 الوراثية .

اساسيات علم 
 الوراثة 

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة

 اإلمتحاف

 1 الثاين

جتػػػػػػػػػػػػػػػػارب منػػػػػػػػػػػػػػػػدؿ يف اذلجػػػػػػػػػػػػػػػػني 
 األحادي ، اذلجني الثنائي .

قانوف مندؿ األوؿ ، قانوف مندؿ 
وراثػػػػػة الصػػػػػفات ادلتػػػػػأثرة  الثػػػػػاين ،

بػػػػزوج أو زوجػػػػني مػػػػن اجلينػػػػات ، 
 تعريف بادلصطلحات الوراثية .

اساسيات علم 
الشرح وعرض النموذج  الوراثة

 اإلمتحاف و احملاضرة

 1 الثالث

فعػػػػػػػل اجلػػػػػػػني التجميعػػػػػػػي ، فعػػػػػػػل 
اجلػني السػيادي        ) درجػػات 

السػػػػػػػػػػػيادة ( ، التفاعػػػػػػػػػػػل اجليػػػػػػػػػػػين               
عرؼ اجلػوزي ( ، ) وراثة شكل ال

 فعل اجلني التفوقي .

اساسيات علم 
الشرح وعرض النموذج  الوراثة

 و احملاضرة
 اإلمتحاف

 1 الرابع
الفرضػػػية الوراثيػػػػة واختبػػػػار حسػػػػن 
ادلطابقػػػػػػػػػة ) مربػػػػػػػػػع كػػػػػػػػػاي ( مػػػػػػػػػع 

 النسب ادلندلية .

اساسيات علم 
 الوراثة

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة

 اإلمتحاف

 1 اخلامس

ومات اجلػػػػػػػػػنس دراسػػػػػػػػػة كروموسػػػػػػػػػ
،نظم حتديد اجلنس يف الكائنات 
احليػػة ، الوراثػػة ادلرتبطػػة بػػاجلنس ، 
الوراثػػػة احملػػػػددة بػػػػاجلنس ، الوراثػػػػة 

 ادلتأثرة باجلنس .

اساسيات علم 
الشرح وعرض النموذج  الوراثة

 و احملاضرة
 اإلمتحاف

 1 السادس

العبػػور الػػوراثي ، االرتبػػاط الػػوراثي 
 ، حتديػد قػػوة االرتبػػاط مػػن خػػالؿ
االحتػػػػػػػػػػادات اجلديػػػػػػػػػػدة ، العبػػػػػػػػػػور 
ادلتعػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد ، رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػم اخلػػػػػػػػػػػػػػػػػػرائط 

 الكروموسومية .

اساسيات علم 
الشرح وعرض النموذج  الوراثة

 و احملاضرة
 اإلمتحاف

 1 السابع

وراثة االليالت ادلتعددة ، وراثة  
، وراثة  ABOرلاميع الدـ 
،   M    ،Nرلاميع الدـ 
يف دـ  Rhوراثة رلاميع 
 اإلنساف .

م اساسيات عل
الشرح وعرض النموذج  الوراثة

 و احملاضرة
 اإلمتحاف

 اإلمتحافالشرح وعرض النموذج اساسيات علم الوراثة الالنووية و العوامل ادلؤثرة  1 الثامن



 

  
 12الصفحة 

 
  

 فيها .
 

 و احملاضرة الوراثة

 1 التاسع
دراسة أمراض احليوانات الوراثية 
، حاالت الشذوذ الكروموسومي 

 .  ومقارنتها باحلالة الطبيعية

اساسيات علم 
 الوراثة

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة

 اإلمتحاف

 1 العاشر
و  DNAمراحل تصنيع 

 الربوتني و الشفرة الوراثية .
اساسيات علم 

 الوراثة

الشرح وعرض النموذج 
 اإلمتحاف و احملاضرة

 1 احلادي عشر
 وراثة الفريوسات 

 
اساسيات علم 

 الوراثة

الشرح وعرض النموذج 
 اضرةو احمل

 اإلمتحاف

 1 الثاين عشر
تكرار اجلني وتكرار الًتاكيب 
الوراثية ، قاعدة ىاردي واينربغ 

 والعشرية ادلتزنة .

اساسيات علم 
 الوراثة

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة

 اإلمتحاف

 1 الثالث عشر
نشوء األنواع ، العوامل ادلؤثرة 

 على نشوء النوع 
 

اساسيات علم 
 الوراثة

ض النموذج الشرح وعر 
 اإلمتحاف و احملاضرة

 1 الرابع عشر
االنقراض ، فًتات االنقراض 
الواسع لألنواع يف تاريخ الكرة 
األرضية ، مسببات االنقراض 

 يف العصر احلديث 

اساسيات علم 
 الوراثة

الشرح وعرض النموذج 
 اإلمتحاف و احملاضرة

 1 اخلامس عشر
احلفاظ على التنوع البيولوجي ، 

لطبيعية ، جتميد احملميات ا
وحفظ ادلين ، حفظ األجنة ، 

 تقنيات اذلندسة الوراثية 

اساسيات علم 
 الوراثة

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة

 اإلمتحاف

 البنية التحتية -01

 ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة0

( أساسيات يف الوراثة . دار الكتب  0871عدناف حسن زلمد) 
 للطباعة والنشر .ادلوصل.

( اساسيات علم الوراثة. مطبعة 1106حامد حسن ) خالد -0
 جامعة دياىل. مجهورية العراؽ.

 شبكة ادلعلومات الدولية االنًتنت -1

 ػ ادلراجع الرئيسية )ادلصادر(1
0- Crawford , R.D.(1990) Poultry 

Breeding and Genetics . 
1- - Muir , W.M. and S.E., 
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Aggrey (2003) Poultry 
Genetics , Breeding and 

Biotechnology. 
2- Principles of Genetics , Editors : 

D.P.,Snustad and 
M.J.,Simmons ( 2000 . ) 

3- Interactive concepts in Biology 
. Tenth Edition Version (4.0) 

CD.  
 شبكة ادلعلومات الدولية االنًتنت -4

                  ػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا 
 العلمية ، التقارير ،....  ( ) اجملالت

 اجملالت العلمية االكادميية العراقية
J. of Heredity 

 Library Genesis ب ػ ادلراجع االلكًتونية، مواقع االنًتنيت ....
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 خطة تطوير ادلقرر الدراسي -02
دوؿ ادلتقدمة وخاصة يف ال اىل خارج العراؽايفاد الطلبة وخاصة األوائل منهم على اقسامهم العلمية   -0

 لتطوير ادلهارات كالً حسب رغبتو وحبسب التخصصات ادلوجودة يف القسم العلمي 
 التعاوف بني اجلامعات العراقية واجلامعات العادلية من خالؿ ايفاد التدريسيني اىل اجلامعات العادلية . -1
العلم يف اجملاالت تطوير فكرة االستاذ الزائر لرفد اجلامعات الفتية باخلربات واخر ماتوصل اليو  -2

 الزراعية .
 التعاوف بني اجلامعات العراقية واجلامعات االىلية من خالؿ مناقشة طلبة الدراسات العليا . -3
 


