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 1الصفحة 

 
  

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 كلية الزراعة ادلؤسسة التعليمية .1

 احملاصيل احلقليةقسم علوم  / ادلركز القسم العلمي .2

  فسلجة النبات او ادلهيناسم الربنامج األكادميي  .3

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية .4
 :النظام الدراسي  .5

 سنوي /مقررات /أخرى
 فصلي

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

 تدريب صيفي –زيارات ميدانية  ألخرىادلؤثرات اخلارجية ا .7

 0202 – 4 – 02 تاريخ إعداد الوصف .8

 أىداف الربنامج األكادميي .9

  فسلجة النبات على دراسة مجيع العمليات احليوية اليت يقوم هبا النبات .يبحث علم  -2
 التمثيل الضوئي والتنفس والتغذية النباتية والنمو والنشوء للنبات . معرفة يشتمل على -0
  .   احملاليل واالنظمة الغرويةعرفة م -3
  أمتصاص وأنتقال ادلاء والعناصر الغذائية . كيفية -4
 أنواع أالجهاد وتأثرياتو واليات حتمل األجهاد . دراسة  -5
  كيفية قياس صفات النمو . -6
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 ادلطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم سلرجات الربنامج  .11

  االىداف ادلعرفية  - أ
      .  احملاليل األنظمة الغرويةتعرف الطالب على ان ي   -2
 . العالقات ادلائية  على الطالب  يتعرفان    -0
   عملية التمثيل الضوئي . على  الطالب يتعرفان    -3
 .يف قياس صفات النمويعرف الوسائل العلمية ادلتبعة يف ان    -4
 .  النباتات  منو بعضتأثري ىرمونات النمو يف ان يقيم الطالب    -5
 خلاصة بالربنامج ا يةادلهارات األىداف –ب 

  ة من الناحية الزراعية العلمية والتطبيقية توامهيفسلجة النبات على علم تعريف الطالب  – 2
  ادلغذيات الصغرى يف منو بعض احملاصيل . رش النامجة عن  التأثرياتتقييم اىم قدرة الطالب على  – 0
 ىم اذلرمونات النباتية ادلؤثرة يف منو بعض النباتات . أ تعليم الطالب  - 3

 
 طرائق التعليم والتعلم

 الشرح والتوضيح  -2
 طريقة احملاضرة  -0
 اجملاميع الطالبية  -3
 الدروس العملية يف احلقول الزراعية  -4
  بعض الظواىر الفسلجية .لتعرف على الرحالت العلمية  -5
 

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -2
 بارات العملية االخت -0
 التقارير والدراسات -3
 الوجدانية والقيمية . األىداف -ج

مهارة التفكري حسب قدرة الطالب وان اذلدف من ىذه ادلهارة ىو ان يعتقد الطالب مبا ىو ملموس                  -2
 وفهم مىت وماذا وكيف جيب ان يفكر ويعمل على حتسني القدرة على التفكري بشكل معقول .

 ادلالحظة واالدراك -0
 التحليل والتفسري -3
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 االعداد والتقومي  -4 
 اسًتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم  -5

 طرائق التعليم والتعلم
 العصف الذىين -2
لالدغال مثال ) اذا استطاع الطالب ان يتعلم مفهوم االدارة الصحيح اسًتاتيجية التفكري حسب قدرة الطالب  -0

 . ة امهيتها واضرارىا بشكل مفصل وطرائق مكافحتها ومعرف
وىي مصطلح يرمز العلى مستويات التفكري  Critical Thinkingاسًتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم  -3

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

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -2
 ة االختبارات العملي -0
 التقارير والدراسات -3

 

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

 التواصل اللفظي ) القدرة على التعبري عن األفكار بوضوح وثقة يف الكالم ( -2
 Team workالعمل اجلماعي ) العمل بثقة ضمن رلموعة  -0
 ليل التحقيق ) مجع ادلعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس احلقائق وادلبادئ حاًل دلشكلة معينة.حت -3
 .(االتصال الكتايب ) القدرة على التعبري عن نفسك بوضوح يف الكتابة  -4

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -2
 طريقة احملاضرة  -0
 اجملاميع الطالبية  -3
 لزراعية الدروس العملية يف احلقول ا -4
 يف العراق  احملاصيل ادلزروعةللحقول ادلختلفة ادلزروعة مبحاصيل سلتلفة لتعرف على اىم الرحالت العلمية  -5
 طريقة التعلم الذايت -6

 طرائق التقييم
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 االختبارات النظرية  -2
 االختبارات العملية  -0
 التقارير والدراسات -3

 بنية الربنامج .11

 الساعات ادلعتمدة           اسم ادلقرر أو ادلساق قرمز ادلقرر أو ادلسا ادلرحلة الدراسية 
 عملي     نظري      

 3 0   فسلجة النبات علم  الرابعة
     
     
     
     

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 العمل اجلماعي : العمل ضمن اجملموعة بفاعلية ونشاط . -2
 ت مع القدرة على العمل ادلنظم مبواعيد.ادارة الوقت : ادارة الوقت بفاعلية وحتديد االولويا -0
 القيادة : القدرة على توجيو وحتفيز اآلخرين . -3
 االستقاللية بالعمل . -4
 .(التفاوض واالقناع ) الطالب قادر على التأثري واقناع االخرين للمناقشة والتوصل اىل اتفاق  -5
 .(دير الثقافات االخرى ادلهارات العادلية ) الطالب قادر على التحدث وفهم اللغات االخرى وتق -6

 
 ادلعهد(األنظمة ادلتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 مركزي

 أىم مصادر ادلعلومات عن الربنامج .14
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 ادلوقع االلكًتوين للكلية واجلامعة  -2
 دليل اجلامعة  -0
 ادلكتبة ادلركزية  -3
 اىم الكتب وادلصادر اخلاصة بالقسم  -4
 االنًتنت  -5
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 المنهجمخطط مهارات 
 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 

 يةالمهاراتاألهداف 
 برنامجالخاصة بال

ية األهداف الوجدان
 والقيمية

ارات العامة المه
 )المنقولةوالتأهيلية 

المهارات األخرى 
المتعلقة بقابلية 
التوظيف والتطور 

 (الشخصي
 4د 3د 0د 2د 4ج 3ج 0ج 2ج 4ب 3ب 0ب 2ب 4أ 3أ 0أ 2أ

 نيةالثا
 

فسلجة 
 النبات

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

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية الزراعة ادلؤسسة التعليمية .1

 احملاصيل احلقليةقسم علوم  / ادلركز القسم العلمي  .2

 فسلجة النبات اسم / رمز ادلقرر .3

 اسبوعي أشكال احلضور ادلتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ساعة 32 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 0202 – 4 – 02 تاريخ إعداد ىذا الوصف .7
 أىداف ادلقرر .8

  مجيع العمليات احليوية اليت يقوم هبا النبات .التعرف على  فسلجة النباتعلم يبحث  -2
 . النمو صفات قياسدراسة االساليب العلمية ادلتبعة يف يشتمل على  -0
  فسلجة احملاصيل حتت األجهاد .دراسة  -3
 .  التغذية النباتيةتأثريات تعريف اىم  -4
  . العالقة بني أعًتاض الضوء ومنو النباتدراسة  -5
 .وىرمونات النمو عريف على بعض منظمات ت -6
 

يوفر وصف ادلقرر ىذا إجيازاً مقتضياً ألىم خصائص ادلقرر وسلرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها مربىناً عما إذا  
 ؛ادلتاحة. والبد من الربط بينها وبني وصف الربنامج.التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم ات ادلقررسلرج .22
  األىداف ادلعرفية  -أ

    احملاليل واألنظمة الغروية . اىم ان يتعرف الطالب على    -2أ
    كيفية أمتصاص وأنتقال ادلاء والعناصر ادلعدنية . يتعرف الطالب على  ان    -0أ
  أنواع األجهاد وتأثرياتو واليات حتمل األجهاد . على الطالب  يتعرفان    -3أ
 . قياس صفات النمو يعرف الوسائل العلمية ادلتبعة يف ان    -4أ
  الصفات الفسلجية للنبات . على  وادلغذيات النباتية منظمات النمو تاثري ان يقيم الطالب   -5أ
  ادلقرر.اخلاصة ب يةادلهاراتاألىداف   -ب 

  .من الناحية الزراعية العلمية والتطبيقية  وامهيتها فسلجة النباتعلى علم تعريف الطالب  – 2ب 
 .للمحاصيل الزراعية  ادلغذيات النباتيةأسيعمال النامجة عن  التأثرياتتقييم اىم قدرة الطالب على  – 0ب 
 . طريقة لقياس صفات النمو  على أفضل تعليم الطالب  - 3ب 

 رائق التعليم والتعلمط
 الشرح والتوضيح  -2
 طريقة احملاضرة  -0
 اجملاميع الطالبية  -3
 الدروس العملية يف احلقول الزراعية  -4
 يف العراق  احملاصيل ادلزروعةتعرف على لمية لالرحالت الع -5

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -2
 االختبارات العملية  -0
 التقارير والدراسات -3
 نية والقيمية األىداف الوجدا -ج

  مهارة التفكري حسب قدرة الطالب وان اذلدف من ىذه ادلهارة ىو ان يعتقد الطالب مبا ىو ملموس                  -2ج
 وفهم مىت وماذا وكيف جيب ان يفكر ويعمل على حتسني القدرة على التفكري بشكل معقول .

 ادلالحظة واالدراك -0ج
 التحليل والتفسري -3ج
 د والتقومي االعدا -4ج
 اسًتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم -5ج
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 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -2
 طريقة احملاضرة  -0
 اجملاميع الطالبية  -3
 الدروس العملية يف احلقول الزراعية  -4
 يف العراق  احملاصيللتعرف على اىم الرحالت العلمية  -5
 طريقة التعلم الذايت -6

 طرائق التقييم
 ات النظرية االختبار  -2
 االختبارات العملية  -0
 التقارير والدراسات -3

 ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة ) ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 
 التواصل اللفظي ) القدرة على التعبري عن األفكار بوضوح وثقة يف الكالم ( -2د
 (Team workة ضمن رلموعة العمل اجلماعي ) العمل بثق -0د
 .(حتليل التحقيق ) مجع ادلعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس احلقائق وادلبادئ حاًل دلشكلة معينة -3د
 . (االتصال الكتايب ) القدرة على التعبري عن نفسك بوضوح يف الكتابة -4د
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 بنية ادلقرر .22

 سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / 

 أو ادلوضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 0 األول
تعريف علم الفسلجة 

والقواعد االساسية ذلذا 
  العلم

  فسلجة النبات
الشرح وعرض النموذج 

 و احملاضرة
 اإلمتحان

 احملاليل واألنظمة الغروية 0 الثاين
الشرح وعرض النموذج  فسلجة النبات

 و احملاضرة
 اإلمتحان

 ادلائيةالعالقات  0 الثالث
الشرح وعرض النموذج  فسلجة النبات

 اإلمتحان و احملاضرة

أمتصاص وأنتقال ادلاء  0 الرابع
   والعناصر ادلعدنية

الشرح وعرض النموذج  النباتفسلجة 
 و احملاضرة

 اإلمتحان

) الكاربوين  التمثيل الضوئي 0 اخلامس
) 

الشرح وعرض النموذج    فسلجة النبات
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 التنفس 0 السادس
الشرح وعرض النموذج   فسلجة النبات

 و احملاضرة
 اإلمتحان

 االيض ) البناء ( 0 السابع
الشرح وعرض النموذج   فسلجة النبات

 اإلمتحان و احملاضرة

 التثبيت احليايت للنًتوجني 0 الثامن
الشرح وعرض النموذج  فسلجة نبات

 و احملاضرة
 اإلمتحان

 نباتيةالتغذية ال 0 التاسع
الشرح وعرض النموذج   فسلجة نبات

 و احملاضرة
 اإلمتحان

 النمو والنشوء 0 العاشر
الشرح وعرض النموذج  فسلجة نبات

 و احملاضرة
 اإلمتحان

 اذلرمونات ومنظمات النمو 0 احلادي عشر
الشرح وعرض النموذج   فسلجة نبات

 اإلمتحان و احملاضرة

فسلجة احملاصيل حتت  0 الثاين عشر
 جهاداأل

الشرح وعرض النموذج  فسلجة نبات
 و احملاضرة

 اإلمتحان

أنواع األجهاد وتأثرياتو  0 الثالث عشر
 واليات التحمل

 اإلمتحانالشرح وعرض النموذج  فسلجة نبات
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 و احملاضرة

 كيفية قياس صفات النمو 0 الرابع عشر
الشرح وعرض النموذج  فسلجة نبات

 و احملاضرة
 اإلمتحان

العالقة بني أعًتاض الضوء  0 اخلامس عشر
 ومنو النبات

الشرح وعرض النموذج  فسلجة نبات
 اإلمتحان و احملاضرة

 البنية التحتية -20

 ـ الكتب ادلقررة ادلطلوبة2

 . طالب أحمد عيسى.د.  فسيولوجيا نباتات المحاصيل ترجمة  -2
 عمم فسيولوجيا النبات د. فيصل عبد القادر . -0
ة حاتم جبار عطية وكريمة محمد وهيب  فهم أنتاج المحاصيل ترجم -3

 .الجزء األول والثاني 
  أساسيات فسيولوجيا النبات د. عبد العظيم كاظم ومؤيد اليونس ، -4

 الجزء االول والثاني والثالث  . اال
مقاالت حديثة من االنترنيت ومن مجالت عممية مختصة ومجمة   -5

 العراقية والمكتبة االفتراضية .-العموم الزارعية 
1-The field crops _ principles and a practice 

2- Agronomy journal. .  

3- Websites, Articles,  FAO reports . 

 

 )ادلصادر(ـ ادلراجع الرئيسية 0

 علم فسيولوجيا النبات د. فيصل عبد القادر . -2
 فسيولوجيا نباتات احملاصيل ترمجة  . د.طالب أمحد عيسى . -0
مجة حامت جبار عطية وكرمية زلمد فهم أنتاج احملاصيل تر  -3

 وىيب  اجلزء األول والثاين .
مقاالت أساسيات فسيولوجيا النبات د. عبد العظيم كاظم  -4

 ومؤيد اليونس ،  االاجلزء االول والثاين والثالث  . 
حديثة من االنًتنيت ومن رلالت علمية سلتصة ورللة العلوم  -5

 العراقية وادلكتبة االفًتاضية .-الزارعية 
6- -The field crops _ principles and a practice2  

Agronomy journal.- 0         .   
7- Websites, Articles,  FAO repor                - 3  

 .ابن االثير .جامعة الموصل دي االدغال وطرائق مكافحتها  د.سالم حما
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