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 1الصفحة 

 
  

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 كلية الزراعة املؤسسة التعليمية .1

 احملاصيل احلقليةقسم علوم  املركز/  القسم العلمي .2

 النباتات الطبية  او املهيناسم الربنامج األكادميي  .3

 بكلوريوس                                      اسم الشهادة النهائية .4
 :النظام الدراسي  .5

 سنوي /مقررات /أخرى
 فصلي

 ري احتاد اجلامعات العربيةدليل ضمان اجلودة واالعتمادية وفق معاي املعتمد برنامج االعتماد .6

 تدريب صيفي –زيارات ميدانية  املؤثرات اخلارجية األخرى .7

 2016 –  5– 20 تاريخ إعداد الوصف .8

 أهداف الربنامج األكادميي .9

نتشرة يف العراق وكيفية تنميتها واستزراعها وزيادة حمتواها من امل مادة النباتات الطبية عن اهم النباتات بحثت -1
  الة املواد الفع

 دول العامل يف العراق وبعض املنتشرة ومسحها وتشخيصها  معرفة النباتات الطبية يشتمل على  -2
 ومواصفات بذورها  معرفة مميزات النباتات الطبية  -3
  ائل وطرق الزراعة االكثر مالئمة لظروف بيئتها وزيادة انتاجها للعقاقري وس -4
 يمهية الطبية تقسيمها وحسب املركبات الكيميائية او حسب اال -5
  معرفة الظروف االكثر تالئم لنموها  -6

 
 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 املطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم خمرجات الربنامج  .10

  االهداف املعرفية  -أ
      املنشرة يف العراق والعامل  اهم النباتات الطبية ان يتعرف الطالب على    -1
  دورة حياهتا او طبيعة تكاثرها  حسب انواع النباتات الطبية ان يصنف الطالب    -2
   انواع النباتات وحمتواها من املواد الفعالة فيها ان يفصل الطالب بني    -3
 يتعرف الطالب عن اجزاء النبات اليت حتتوي على املادة الفعالة ان    -4
زة املستخدمة وتقديرها  فضال عن اهم اال جهتعرف الطالب عن كيفية استخالص املواد الفعالة و ان ي   -5

 .بذلك 
 خلاصة بالربنامج ا يةاملهارات األهداف –ب 

  ايمهية الظروف املالئمة النتاجها  على  تعريف الطالب – 1
  تشخيص اهم الفوائد للعقار من  احملاصيل الطبية قدرة الطالب على  – 2
 .  تعليم الطالب على مرحلة اجلين او القطع لكل نبات طيب وباختالف انواعها  - 3

 
 طرائق التعليم والتعلم

 الشرح والتوضيح  -1
 طريقة احملاضرة  -2
 اجملاميع الطالبية  -3
 الدروس العملية يف احلقول الزراعية  -4
 يف العراق  لتعرف على اهم االدغالالرحالت العلمية  -5
 طريقة التعلم الذايت  -6
 

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -1
 االختبارات العملية  -2
 اساتالتقارير والدر  -3
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

مهارة التفكري حسب قدرة الطالب وان اهلدف من هذه املهارة هو ان يعتقد الطالب مبا هو ملموس                  -1
 وفهم مىت وماذا وكيف جيب ان يفكر ويعمل على حتسني القدرة على التفكري بشكل معقول .
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 املالحظة واالدراك -2
 والتفسريالتحليل  -3
 االعداد والتقومي  -4 

 اسرتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم  -5
 طرائق التعليم والتعلم

 العصف الذهين -1
للنباتات مثال ) اذا استطاع الطالب ان يتعلم مفهوم االدارة الصحيح اسرتاتيجية التفكري حسب قدرة الطالب  -2

ب املواد الفعالة فيها للمستوى وحسب دساتري العقاقري الطبية وكيفية تنميتها وانتاجها واكثارها وزيادة نس
 .  العاملي 

وهي مصطلح يرمز العلى مستويات التفكري  Critical Thinkingاسرتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم  -3
 واليت يهدف اىل طرح مشكلة ما مث حتليلها منطقياً للوصول اىل احلل املطلوب .

 
 طرائق التقييم

 ت النظرية االختبارا -1
 االختبارات العملية  -2
 التقارير والدراسات -3

 

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

 التواصل اللفظي ) القدرة على التعبري عن األفكار بوضوح وثقة يف الكالم ( -1
 Team workبثقة ضمن جمموعة العمل اجلماعي ) العمل  -2
 حتليل التحقيق ) مجع املعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس احلقائق واملبادئ حاًل ملشكلة معينة. -3
 االتصال الكتايب ) القدرة على التعبري عن نفسك بوضوح يف الكتابة . -4

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -1
 طريقة احملاضرة  -2
 ية اجملاميع الطالب -3
 الدروس العملية يف احلقول الزراعية  -4
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  والوطن العريب  العراق للحقول ومشاهدة الصور والنماذج النباتية الهم النباتات يفالرحالت العلمية  -5
 طريقة التعلم الذايت -6

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -1
 االختبارات العملية  -2
 التقارير والدراسات -3

 بنية الربنامج .11

 الساعات املعتمدة           اسم املقرر أو املساق رمز املقرر أو املساق راسية املرحلة الد
 عملي     نظري      

 3 2 النباتات الطبية   نيةالثا
     
     
     
     

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

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

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

 مركزي
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 أهم مصادر املعلومات عن الربنامج .14

 املوقع االلكرتوين للكلية واجلامعة  -1
 دليل اجلامعة  -2
 املكتبة املركزية  -3
 اهم الكتب واملصادر اخلاصة بالقسم  -4
 نرتنت اال -5

 



  
 6الصفحة 

 
  

 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 

 يةالمهاراتاألهداف 
 برنامجالخاصة بال

األهداف الوجدانية 
 والقيمية

ارات العامة المه
 )المنقولةوالتأهيلية 

المهارات األخرى 
المتعلقة بقابلية 
التوظيف والتطور 

 (الشخصي
 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 الرابعة 
 

نباتات ال
 الطبية 

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

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية الزراعة املؤسسة التعليمية .1

 احملاصيل احلقليةقسم علوم  / املركز القسم العلمي  .2

  النباتات الطبية  اسم / رمز املقرر .3

 اسبوعي أشكال احلضور املتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ساعة 30 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 2016 – 5 – 20 هذا الوصفتاريخ إعداد  .7
 أهداف املقرر .8

 املقرر عن طبيعة تاثري العوامل البيئية والوراثية على منو وانتاج النباتات يبحث  -1
 زيادة نسبة املادة الفعالة دراسة االساليب العلمية املتبعة يف يشتمل على  -2
 ادة نسبها يف العقار ة العمليات الفسيولوجية اليت تدخل يف ختليق املركبات الفعالة وزيدراس -3
 املكونات الفعالة هلا كيمياءا  اهم الطالب على  تعريف -4
 معرفة ظروف تنميتها واكثارها واستزراعها  -5
 وتقسيمها  تصنيف النباتات الطبية  -6
 

يوفر وصف املقرر هذا إجيازاً مقتضياً ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً عما إذا  
 ؛من الربط بينها وبني وصف الربنامج. املتاحة. والبدالتعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم ات املقررخمرج .10
  األهداف املعرفية  -أ

      املنشرة يف العراق والعامل  ع العقار اهم انوا ان يتعرف الطالب على    -1أ
  حسب دورة حياهتا او طبيعة تكاثرها  انواع النباتات ان يصنف الطالب    -2أ
  حاصيل اهم الوسائل املتبعة يف استزراعها كمو  انواعها ان يفصل الطالب بني    -3أ
 ة املتبعة يف تقديرها يعرف الوسائل العلميان    -4أ
 . انتاجها وزراعتها   واالجهزة املستخدمة يف االستخالص الطالب كلفةان يقيم    -5أ
  اخلاصة باملقرر. يةاملهاراتاألهداف   -ب 

  من الناحية الزراعية العلمية والتطبيقية  على النباتات الطبية  وايمهيتها تعريف الطالب  – 1ب 
 يف داخل القطر  املستزرعة  الطبية  لنياتاتتقييم اهم فوائد االقتصادية اخلاصة باقدرة الطالب على  – 2ب 
تعليم الطالب موعد قطع  النبات الطيب  وافضل الطرق للتجفيف واخلزن هلا حبيث حنافظ على نسبة   - 3ب 

 .املادة الفعالة دون تدهور 
 طرائق التعليم والتعلم

 الشرح والتوضيح  -1
 طريقة احملاضرة  -2
 اجملاميع الطالبية  -3
 احلقول الزراعية  الدروس العملية يف -4
 يف العراق تعرف على نوعية األدغال لمية لالرحالت الع -5

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -1
 االختبارات العملية  -2
 التقارير والدراسات -3
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

  ا هو ملموس                 مهارة التفكري حسب قدرة الطالب وان اهلدف من هذه املهارة هو ان يعتقد الطالب مب -1ج
 وفهم مىت وماذا وكيف جيب ان يفكر ويعمل على حتسني القدرة على التفكري بشكل معقول .

 املالحظة واالدراك -2ج
 التحليل والتفسري -3ج
 االعداد والتقومي  -4ج
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 اسرتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم -5ج

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -1
 يقة احملاضرة طر  -2
 اجملاميع الطالبية  -3
 الدروس العملية يف احلقول الزراعية  -4
 يف العراق  لتعرف على اهم النباتات الطبية الرحالت العلمية  -5
 طريقة التعلم الذايت -6

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -1
 االختبارات العملية  -2
 التقارير والدراسات -3

 نقولة ) املهارات األخرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.املهارات العامة والتأهيلية امل -د 
 التواصل اللفظي ) القدرة على التعبري عن األفكار بوضوح وثقة يف الكالم ( -1د
 (Team workالعمل اجلماعي ) العمل بثقة ضمن جمموعة  -2د
 .(ئق واملبادئ حاًل ملشكلة معينةحتليل التحقيق ) مجع املعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس احلقا -3د
 . (االتصال الكتايب ) القدرة على التعبري عن نفسك بوضوح يف الكتابة -4د
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 بنية املقرر .11

 خمرجات التعلم املطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / 

 أو املوضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

مقدمة عن النباتات الطبية  2 األول
 تصادية وايمهيتها االق

  نباتات طبية 
الشرح وعرض النموذج 

 اإلمتحان و احملاضرة

 2 الثاين
تقسيم النباتات الطبية 

وحسب ايمهيتها العالجية 
 والكيميائية 

الشرح وعرض النموذج  نباتات طبية  
 اإلمتحان و احملاضرة

 الزيوت الطيارة  وتركيبها  2 الثالث
الشرح وعرض النموذج  نباتات طبية  

 اإلمتحان اضرةو احمل

 القلويدات وتركيبها  2 الرابع
الشرح وعرض النموذج  نباتات طبية   

 و احملاضرة
 اإلمتحان

 الكاليكوسيدات وتركيبها  2 اخلامس
الشرح وعرض النموذج  نباتات طبية   

 و احملاضرة
 اإلمتحان

 التانينات وتركيبها  2 السادس
الشرح وعرض النموذج  نباتات طبية    

 اضرةو احمل
 اإلمتحان

املسار احليوي لتخليق املواد  2 السابع
 الفعالة يف النبات 

الشرح وعرض النموذج  نباتات طبية   
 اإلمتحان و احملاضرة

اكثار النباتات زراعة و طرق  2 الثامن
 الطبية 

الشرح وعرض النموذج  نباتات طبية    
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 2 التاسع
ثرة يف منو العوامل البيئية  املؤ 

: درجات احلرارة  وانتاجها 
 والضوأ 

الشرح وعرض النموذج  نباتات طبية   
 و احملاضرة

 اإلمتحان

العوامل البيئية  املؤثرة يف منو  2 العاشر
 وانتاجها : الرتبة واملاء 

الشرح وعرض النموذج  نباتات طبية   
 و احملاضرة

 اإلمتحان

ية يف منو ايمهية العوامل  الوراث 2 احلادي عشر
 وانتاج النباتات الطبية 

الشرح وعرض النموذج  نباتات طبية   
 و احملاضرة

 اإلمتحان

االمساء العلمية هلا وبيئة منو  2 الثاين عشر
 كل منها 

الشرح وعرض النموذج  نباتات طبية   
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 اإلمتحانالشرح وعرض النموذج  نباتات طبية   موعد قطف او قطع اجلزأ   2 الثالث عشر



  
 12الصفحة 

 
  

االقتصادي احلاوي للمواد 
 الفعالة 

 و احملاضرة

 2 الرابع عشر

الظروف املالئمة خلزن 
النماذج والعقاير  الطبية 

وحسب حمتواها من 
 ركبات الطبية امل

 نباتات طبية   

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 2 اخلامس عشر

التعرف على اهم االجهزة 
املختربية اخلاصة واملعدات 

باستخالص و بتقدير املواد 
 الفعالة 

 نباتات طبية    

الشرح وعرض النموذج 
 اإلمتحان و احملاضرة

 البنية التحتية -12

 ـ الكتب املقررة املطلوبة1

 . النباتات الطبية زراعتها ومكوناتها  1979فوزي طه قطب حسين .  -1
 ية . . النباتات الطب 1981هريمان , لشتنشترين .  -2
 . النباتات السامة يف العراق .1966علي الراوي .  -3

4-Mossa , J. ; Al-yahya ,M. A. and Al – 
Meshal 1987                                         

5-Batanouny .K.H. 1999. Wlid Medicinal 
plants  

 
مقاالت حديثة من االنترنيت ومن مجالت علمية مختصة ومجلة  -6

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