
  
 1الصفحت 

 
  

 وىذج وصف الوقزرً

 

 وصف الوقزر

 

 

 يح انؼهىوكه انًؤسسح انرؼهيًيح .1

 لسى ػهىو انحياج / انًزكز ؼهًي انمسى ان .2

 نثاخ ذصنيف اسى / ريز انًمزر .3

 لاػاخ دراسيح أشكال انحعىر انًراحح .4

 فصهي انفصم / انسنح .5

 حساػ22 )انكهي(ػذد انساػاخ انذراسيح  .6

 33/13/2316 ذاريخ إػذاد هذا انىصف  .7

 أهذاف انًمزر .2

 وعالقته بالعلوم االخرى تاريخ التصنيف و النبات  صنيفتعليم الطلبة على علم ت
 امهية واسس التصنيف النبايت تعليم الطلبة على 

 تعليم الطلبة على كيفية تصنيف النباتات وقوانني وضوابط التصنيف      

 
 
 
 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وغزائك انرؼهيى وانرؼهى وانرمييى ًمزراخ انيخزج .13

  هذاف انًؼزفيح األ -أ
 اننثاخ  صنيفياهيح واهًيح ػهى ذذؼزيف انطهثح ػهً  -1أ

 طهثح ػهً انىاع غزق انرصنيف ذؼزيف ان -2أ

 انؼىائم اننثاذيحذؼزيف انطهثح ػهً انىاع  - -3أ

  ًمزر.انخاصح تان يحانًهاراذاألهذاف   -ب 

  ذذرية انطهثح ػهً انىاع اننثاذاخ وانخصائص انًظهزيح  نها  – 1ب

 اننثاذاخ ذصنيف ذذرية انطهثح ػهً كيفيح   - 2ب

 انطزق انرمهيذيح في ذصنيف اننثاخ ذذرية انطهثح ػهً   - 3ب

     
 غزائك انرؼهيى وانرؼهى      

 

ػن غزيك اػطاء انًحاظزاخ اننظزيح  وػزض انًحاظزاخ ػهً اجهزج انؼزض االنكرزونيح  واسرخذاو 

 انسثىرج  نزسى تؼط االشكال وانًخططاخ 

 

 
 غزائك انرمييى      

 

 رحاناخ فجائيح اسثىػيحػًم اي -1
 اننشاغ انصفي -2
 ػًم ايرحاناخ شهزيح -3

 

 
 األهذاف انىجذانيح وانميًيح  -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج
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 انًنمىنح ) انًهاراخ األخزي انًرؼهمح تماتهيح انرىظيف وانرطىر انشخصي (.انرأهيهيح انؼايح و انًهاراخ -د 

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 انثنيح انرحريح  .12

 
   7891علي حسني املوسوي   علم تصنيف النبات  للمؤلف  ـ انكرة انًمزرج انًطهىتح 1

 تنيح انًمزر .11

اسى انىحذج / أو  هخزجاث التعلن الوطلىبت انساػاخ األسثىع

 انًىظىع
 غزيمح انرمييى غزيمح انرؼهيى

تعزَف الطلبت علً علن  2 1

الٌباث وعالقته  تصٌُف

 بالعلىم االخزي

عن علم تصنيف مقدمة 
النبات والخصائص 
المعتمد عليها في 

 التصنيف

 اهتحاى سًؼي ويزئي

ًشاط  +فجائٍ

 صفٍ

َف الطلبت علً كُفُت تعز 2 2

 تصٌُف الٌباث 

اهمية واسس التصنيف 
 النباتي

  فجائٍ اهتحاى  سًؼي ويزئي

 + ًشاط صفٍ

تعزَف الطلبت علً  2 3

الصفاث الوظهزَت 

  لألوراق والسُقاى

الصفات المجموعة 
)الساق الخضرية 

 واالوراق(

 فجائٍ اهتحاى سًؼي ويزئي

 + ًشاط صفٍ

اًىاع تعزَف الطلبت علً  2 4

 الجذور الٌباتُت

لصفات المجموعة ا
 الجذرية

  فجائٍ اهتحاى  سًؼي ويزئي

 + ًشاط صفٍ

تعزَف الطلبت علً اًىاع  2 5

  االسهار الٌباتُت

  فجائٍ اهتحاى  سًؼي ويزئي الصفات التكاثرية

 + ًشاط صفٍ

اًىاع تعزَف الطلبت علً  2 6

التٌاظز فٍ الشهزة 

وكُفُت كتابت الوعادلت 

 َتالشهز

تناظر الزهرة والمعادلة 
 الزهرية

  فجائٍ اهتحاى  سًؼي ويزئي

 + ًشاط صفٍ

تعزَف الطلبت علً اًىاع  2 7

 الثوار 

الثمرة :اجزاء الثمرة 
 وانواع الثمار

 شهزٌاهتحاى  

اًىاع تعزَف الطلبت علً  2 2

   البذور 
البذرة : اجزاء البذرة 

 وانواع البذور
  فجائٍ اهتحاى  سًؼي ويزئي

 ًشاط صفٍ +

اًىاع  تعزَف الطلبت علً 2 9

 التلقُح فٍ الٌباتاث
 فجائٍ اهتحاى سًؼي ويزئي انواع التلقيح في النباتات

 + ًشاط صفٍ

طزق تعزَف الطلبت علً  2 13

 التلقُح
 فجائٍ اهتحاى  سًؼي ويزئي طرق التلقيح في النباتات

 + ًشاط صفٍ

كُفُت تعزَف الطلبت علً  2 11

لعلوٍ كتابت االسن ا

والوزاتب التصٌُفُت 

 الكبزي والصغزي

ضوابط وقوانين التسمية 
والمراتب العلمية 

 التصنيفية

  فجائٍ اهتحاى  سًؼي ويزئي

 + ًشاط صفٍ

ًباتاث تعزَف الطلبت علً  2 12

عارَاث البذور وتصٌُف 

 عىائلها 

مميزات نباتات عاريات 
البذور , وصف عائالت 

 من عاريات البذور

  فجائٍ هتحاى ا سًؼي ويزئي

 + ًشاط صفٍ

ًباتاث تعزَف الطلبت علً  2 13

 ذواث الفلقتُي 
مميزات نباتات ذوات 

الفلقتين ووصف عائالت 
 من نباتات ذوات الفلقتين

 فجائٍ اهتحاى سًؼي ويزئي

 + ًشاط صفٍ

تعزَف الطلبت علً كُفُت  2 14

تكىى التغلض الثاًىٌ فٍ 

 الساق والجذر

مميزات نباتات ذوات 
فلقة الواحدة  ووصف اال

عائالت من نباتات ذوات 
 الفلقة الواحدة

 شهزٌاهتحاى  
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 7899ب تصنيف النباتات البذرية واالبذرية للمؤلف يوسف منصور الكات )انًصادر(  ـ انًزاجغ انزئيسيح 2

               ـ انكرة وانًزاجغ انري يىصً تها  ا

 ( انًجالخ انؼهًيح , انرماريز ,.... ) 
 

ب ـ انًزاجغ االنكرزونيح, يىالغ االنرزنيد 

.... 
  Googleموقع 
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