
  
 1الصفحت 

 
  

 وىذج وصف الومسزً

 

 وصف الومسز

 

 

 ُح انؼهىوكه انًؤسسح انرؼهًُُح .1

 قسى ػهىو انحُاج / انًزكز ؼهًٍ انقسى ان .2

 ذشزَح َثاخ اسى / ريز انًقزر .3

 قاػاخ دراسُح أشكال انحعىر انًراحح .4

 فصهٍ انفصم / انسُح .5

 حساػ22 )انكهٍ(ػذد انساػاخ انذراسُح  .6

 33/13/2316 ذارَخ إػذاد هذا انىصف  .7

 أهذاف انًقزر .2

   عضاء النباتألاملكونات الداخلية تعليم الطلبة على علم تشريح النبات و 
 تعليم الطلبة على كيفية قراءة وتفسري املقاطع التشرحيية لألنسجة النباتية 

 
 
 
 
 
 

 

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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 وغزائق انرؼهُى وانرؼهى وانرقُُى ًقزراخ انيخزج .13

  هذاف انًؼزفُح األ -أ
 ذؼزَف انطهثح ػهً ياهُح واهًُح ػهى ذشزَح انُثاخ  -1أ

 طهثح ػهً اَىاع انخالَا انُثاذُح ذؼزَف ان -2أ

 ذؼزَف انطهثح ػهً اَىاع األَسجح انُثاذُح  - -3أ
 ذؼزَف انطهثح ػهً وظائف انخالَا واألَسجح انُثاذُح  --4أ
 ذؼزَف انطهثح ػهً كُفُح ذكىٌ انًُى االترذائٍ وانثاَىٌ نألَسجح انُثاذُح  - -5أ

  ًقزر.انخاصح تان ُحانًهاراذاألهذاف   -ب 

 ذذرَة انطهثح ػهً كُفُح انرؼزف ػهً اَىاع انخالَا انُثاذُح   – 1ب

 انُثاذُح ألَسجحذذرَة انطهثح ػهً كُفُح انرؼزف ػهً اَىاع ا  - 2ب

 ذذرَة انطهثح ػهً كُفُح انرًُُز تٍُ انًكىَاخ انذاخهُح نالػعاء انُثاذُح  - 3ب

     
 غزائق انرؼهُى وانرؼهى      

 

ظزاخ انُظزَح  وػزض انًحاظزاخ ػهً اجهزج انؼزض االنكرزوَُح  واسرخذاو ػٍ غزَق اػطاء انًحا

 انسثىرج  نزسى تؼط االشكال وانًخططاخ 

 

 
 غزائق انرقُُى      

 

 ػًم ايرحاَاخ فجائُح اسثىػُح -1
 انُشاغ انصفٍ -2
 ػًم ايرحاَاخ شهزَح -3

 

 
 األهذاف انىجذاَُح وانقًُُح  -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج
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 انًُقىنح ) انًهاراخ األخزي انًرؼهقح تقاتهُح انرىظُف وانرطىر انشخصٍ (.انرأهُهُح انؼايح و انًهاراخ -د 

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 تُُح انًقزر .11

اسى انىحذج / أو  هخسجبث التعلن الوطلىبت انساػاخ األسثىع

 انًىظىع
 غزَقح انرقُُى غزَقح انرؼهُى

تعسَف الطلبت علً علن  2 1

َح الٌببث وعاللته تشس

 ببلعلىم االخسي

مقدمة عن علم تشريح 
النبات وعالقته بالعلوم 

 االخرى

ايرحاٌ  سًؼٍ ويزئٍ

+  فجائٍ

 َشاغ صفٍ

تعسَف الطلبت علً كُفُت  2 2

تكىَي الجداز فٍ الخلُت 

الٌببتُت واًىاع الجداز 

 الوتكىى

تكوين الجدار في الخلية 
 النباتية وانواع الجدار

 ايرحاٌ  سًؼٍ ويزئٍ

+  فجائٍ 

 َشاغ صفٍ

تعسَف الطلبت علً  2 3

الوكىًبث الغُس الحُت فٍ 

 الخلُت الٌببتُت 

المكونات غير الحية في 
 الخلية النباتية

 ايرحاٌ  سًؼٍ ويزئٍ

+  فجائٍ 

 َشاغ صفٍ

تعسَف الطلبت علً  2 4

هكىًبث الحُت فٍ الخلُت 

 الٌببتُت

المكونات الحية في 
 الخلية النباتية

 ايرحاٌ  ويزئٍ سًؼٍ

+  فجائٍ 

 َشاغ صفٍ

تعسَف الطلبت علً اًىاع  2 5

االًسجت الوسستُوُت 

 العضبء الٌببث 

االنسجة المرستيمية 
 ونظريات المرستيم القمي

 ايرحاٌ  سًؼٍ ويزئٍ

+  فجائٍ 

 َشاغ صفٍ

تعسَف الطلبت علً اًىاع  2 6

االًسجت الوستدَوت 

 العضبء الٌببث

االنسجة المستديمة 
 اعهاوانو

 ايرحاٌ  سًؼٍ ويزئٍ

+  فجائٍ 

 َشاغ صفٍ

تعسَف الطلبت علً اًىاع  2 7

 خالَب البشسة ووظبئفهب 

انواع  -االنسجة الضامة 
خاليا البشرة ووظائف 

 البشرة

ايرحاٌ  

 شهزٌ

تعسَف الطلبت علً  2 2

 ةالبارنكيمي االًسجت 
 ةوالكولنكيمي

   ية ووظائفهاوالسكلرنكيم

النسيج البارنكيمي 
الكولنكيمي و

 والسكلرنكيمي

 ايرحاٌ  سًؼٍ ويزئٍ

+  فجائٍ 

 َشاغ صفٍ

تعسَف الطلبت علً كُفُت  2 9

 تكىَي الٌوى الثبًىٌ
 ايرحاٌ  سًؼٍ ويزئٍ النمو الثانوي في النبات

+  فجائٍ 

 َشاغ صفٍ
تعسَف الطلبت علً  2 13

هكىًبث الداخلُت للجرز  

طسَك عول همبطع 

 تشسَحُت

 ايرحاٌ  سًؼٍ ويزئٍ لجذرالتركيب الداخلي ل

+  فجائٍ 

 َشاغ صفٍ

تعسَف الطلبت علً  2 11

هكىًبث الداخلُت للسبق  

طسَك عول همبطع 

 تشسَحُت

 ايرحاٌ  سًؼٍ ويزئٍ التركيب الداخلي للساق

+  فجائٍ 

 َشاغ صفٍ

تعسَف الطلبت علً  2 12

هكىًبث الداخلُت للىزلت 

عي طسَك عول همبطع 

 تشسَحُت

 ايرحاٌ  سًؼٍ ويزئٍ ي للورقةالتركيب الداخل

+  فجائٍ 

 َشاغ صفٍ
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 انثُُح انرحرُح  .12

 
اساسيات علم تشريح النبات  للمؤلفني بدري أعويد العاين وقيصر جنيب صاحل  ـ انكرة انًقزرج انًطهىتح 1

,9191 

 Pandey 2004للمؤلف  plant Anatomy  )انًصادر(  ـ انًزاجغ انزئُسُح 2

               ـ انكرة وانًزاجغ انرٍ َىصً تها  ا

 ( انًجالخ انؼهًُح , انرقارَز ,.... ) 
 

ب ـ انًزاجغ االنكرزوَُح, يىاقغ االَرزَُد 

.... 
  Googleموقع 

 
 
 
 
 
 

 خطح ذطىَز انًقزر انذراسٍ  .13

   

 %33-23اسرحذاز يىاد جذَذج 

 

 

 
 

تعسَف الطلبت علً عاللت  2 13

 االعضبء الٌببتُت ببلبُئت
التركيب الداخلي للنبات 

 وعالقته بالبيئة
 ايرحاٌ  سًؼٍ ويزئٍ

+ فجائٍ 

 َشاغ صفٍ
تعسَف الطلبت علً كُفُت  2 14

تكىى التغلض الثبًىٌ فٍ 

 السبق والجرز

ي التغلض الثانوي ف
 السيقان والجذور

ايرحاٌ  

 فصهٍ


