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 1الصفحت 

 
  

 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 

 يح انؼهىوكه انًؤسسح انرؼهيًيح .1

 قسى ػهىو انحياج / انًزكز ؼهًي انقسى ان .2

 انؼًهي (Botanyػاو ) نثاخ اسى / ريز انًقزر .3

 قاػاخ دراسيح أشكال انحعىر انًراحح .4

 فصهي انفصم / انسنح .5

 حساػ42 )انكهي(ػذد انساػاخ انذراسيح  .6

 33/13/2316 ذاريخ إػذاد هذا انىصف  .7

 أهذاف انًقزر .8

  العملي النبات العامى علم تعليم الطلبة عل
 تعليم الطلبة عن اجزاء اجملهر االعتيادي وكيفية استخدامه .

 تعليم الطلبة على اهم املصطلحات الواردة يف علم النبات العام

 تعليم الطلبة على االعضاء النباتية وانواع االنسجة املكونة هلا      

 تعليم الطلبة على مكونات اخللية وانقسامها 

 
 
 

 

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 انرؼهيى وانرؼهى وانرقييى ًقزراخ انيخزج .13

  هذاف انًؼزفيح األ -أ
  ياهيح واهًيح ػهى اننثاخ انؼاوذؼزيف انطهثح ػهً  -1أ

  انًكىناخ انخهيح اننثاذيحطهثح ػهً انىاع ذؼزيف ان -2أ

 الػعاء انًكىنح نهنثاخااالنسجح وذؼزيف انطهثح ػهً  - -3أ

  ًقزر.انخاصح تان حيانًهاراذاألهذاف   -ب 

 انرؼزف ػهً انىاع انخاليا واالنسجح اننثاذيح ذذرية انطهثح ػهً   – 1ب

 وانىاع االنقساو ذذرية انطهثح ػهً كيفيح انقساو انخهيح   - 2ب

 تؼط انؼًهياخ انفسهجيح في اننثاخ ذذرية انطهثح ػهً   - 3ب

     
 غزائق انرؼهيى وانرؼهى      

 

اظزاخ اننظزيح  وػزض انًحاظزاخ ػهً اجهزج انؼزض االنكرزونيح  واسرخذاو ػن غزيق اػطاء انًح

 انسثىرج  نزسى تؼط االشكال وانًخططاخ 

 

 
 غزائق انرقييى      

 

 ػًم ايرحاناخ فجائيح اسثىػيح -1
 اننشاغ انصفي -2
 ػًم ايرحاناخ شهزيح -3

 

 
 األهذاف انىجذانيح وانقيًيح  -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج
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 انًنقىنح ) انًهاراخ األخزي انًرؼهقح تقاتهيح انرىظيف وانرطىر انشخصي (.انرأهيهيح انؼايح و انًهاراخ -د 

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 ثنيح انرحريح ان .12

 تنيح انًقزر .11

اسى انىحذج / أو  هخرجاث التعلن الوطلىبت انساػاخ األسثىع

 انًىظىع
 غزيقح انرقييى غزيقح انرؼهيى

بعض تعرٌف الطلبت على  3 1

وصطلحاث والوفاهٍن فً ال

 النباث العام

Introduction in 

Botany –Terms 

and concepts 

 اهتحاى سًؼي ويزئي

نشاط  +فجائً

 صفً

تركٍب تعرٌف الطلبت على  3 2

  الخلٍت وهكىناتها
Plant Cell 

structure and 

its components 

  فجائً اهتحاى  سًؼي ويزئي

 + نشاط صفً

الوكىناث  تعرٌف الطلبت على 3 3

  الحٍت للخلٍت النباتٍت 
Protoplasmic 

components 

 فجائً اهتحاى سًؼي ويزئي

 + نشاط صفً

على الوكىناث تعرٌف الطلبت  3 4

 غٍر الحٍت
Non 

Protoplasmic 

components 

  فجائً اهتحاى  سًؼي ويزئي

 + نشاط صفً

نوى تعرٌف الطلبت على  3 5

  وتطىر جسن النباث 
Plant body 

development 

  فجائً اهتحاى  سًؼي ويزئي

 + نشاط صفً

انىاع تعرٌف الطلبت على  3 6

 االنسجت فً النباث
Types of tissues فجائً اهتحاى  سًؼي ويزئي  

 + نشاط صفً

تعرٌف الطلبت على انىاع  3 7

  االنسجت النباتٍت
Types of tissues 

Parenchyma , 

Collenchyma , 

Sclerenchyma 

 شهرياى اهتح 

النوى تعرٌف الطلبت على  3 8

 االبتذائً فً النباث 
Primary 

growth in plant 

  فجائً اهتحاى  سًؼي ويزئي

 + نشاط صفً

النوى تعرٌف الطلبت على  3 9

 الثانىي فً النباث
Secondary 

growth in plant 

 فجائً اهتحاى سًؼي ويزئي

 + نشاط صفً

عولٍت تعرٌف الطلبت على  3 13

 بناء الضىئً ال
Photosynthesis   فجائً اهتحاى  سًؼي ويزئي 

 + نشاط صفً

عولٍت التنفش تعرٌف الطلبت  3 11

 فً النباث
Respiration فجائً اهتحاى  سًؼي ويزئي  

 + نشاط صفً

على دورة حٍاة تعرٌف الطلبت  3 12

 الخلٍت
plant Cell cycle  

 

  فجائً اهتحاى  سًؼي ويزئي

 + نشاط صفً

االنقسام تعرٌف الطلبت على  3 13

الخٍطً واالخٍطً فً الخلٍت 

  النباتٍت 

Division in 

plant 

cell(mitosis and 

amitosis) 

 فجائً اهتحاى سًؼي ويزئي

 + نشاط صفً

على االنقسام تعرٌف الطلبت  3 14

 االختزالً فً الخلٍت النباتٍت
Division in 

plant 

cell(meiosis) 

 شهرياهتحاى  
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 -------  ـ انكرة انًقزرج انًطهىتح 1

 Plant Anatomy , B. P. Pandey , 2004 )انًصادر(  ـ انًزاجغ انزئيسيح 2

               ـ انكرة وانًزاجغ انري يىصً تها  ا

 ( انًجالخ انؼهًيح , انرقاريز ,.... ) 
 

ب ـ انًزاجغ االنكرزونيح, يىاقغ االنرزنيد 

.... 
  Googleموقع 

 
 
 
 
 
 
 خطح ذطىيز انًقزر انذراسي  .13
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