
 نموذج وصف المقرر

 علم النبات: وصف المقرر

 

 ثغذاد/ كهٛخ انؼهٕو نهجُبدخبيؼخ  انًؤطظخ انزؼهًٛٛخ -1

 لظى ػهٕو انسٛبح  انمظى اندبيؼٙ / انًزكش -2

 BBO 114علم النبات /  Botany اطى / ريش انًمزر -3

  انجزايح انزٙ ٚذخم فٛٓب -4

 ٕٚخذ دراطخ ػٍ ثؼذزعٕر فؼهٙ ٔال  أشكبل انسعٕر انًزبزخ -5

 انظُخ االٔنٗ/ انفصم انثبَٙ انفصم / انظُخ -6

 ػًهٙ( 33َظز٘،  45طبػخ ) 75 ػذد انظبػبد انذراطٛخ )انكهٙ( -7

 2316 /15/2 ربرٚخ إػذاد ْذا انٕصف  -8

 أْذاف انًمزر -9

 يهدف ادلقرر اىل متكني الطالب من التعرف على ادلملكة النباتية وما تتضمنه من مراتب تصنيفية خمتلفة، كما ميكن الطالب من 

 التعرف على الصفات الرتكيبة اخللوية والكيميائية للخلية النباتية، ويتعرف الطالب على اوجه االختالف بني اخللية النباتية واخللية 

 فضال عن التعرف على الصفات التشرحيية وفهمها ومدى امهيتها يف اختالف طبيعة النباتات. ويتعرف على التغايراتاحليوانية، 

 اليت تظهر يف اجزاء النباتات ادلختلفة واليت تزيد من قدرته على التكيف مع التغايرات البيئية. فيتمكن الطالب حتديد الدور ادلهم

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

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

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

 البرنامج.



 للنباتات يف حياته.     

 يخزخبد انزؼهى ٔغزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى -13

 االْذاف انًؼزفٛخ -أ

 انزؼزف ػهٗ انًًهكخ انُجبرٛخ ثًب رزعًُّ يٍ يزارت رصُٛفٛخ -1أ

 انزؼزف ػهٗ االخزالفبد انزٙ فصهذ ثٍٛ ْذِ انًزارت -2أ

 انزؼزف ػهٗ انززكٛت انخهٕ٘ ٔانكًٛٛبئٙ نهخهٛخ انُجبرٛخ -3أ

 اكٛت انزشزٚسٛخ الخشاء انُجبد انًخزهفخانزؼزف ػهٗ  انزز -4أ

 انزؼزف ػهٗ اًْٛخ انُجبد فٙ زٛبح االَظبٌ -5أ

   -6أ

 االْذاف انًٓبرارٛخ انخبصخ ثبنجزَبيح  -ة 

 انزًٛٛش ثٍٛ انًزارت انزصُٛفٛخ نهًًهكخ انُجبرٛخ - 1ة

 َجبربد انٛبثظخرًٛٛش انزغبٚزاد فٙ انًظٓز انخبرخٙ انزٙ رزظى ثٓب انُجبربد انًبئٛخ ػٍ  - 2ة

 رًٛٛش االَظدخ فٙ انًمبغغ انزشزٚسٛخ الخشاء انُجبربد انًخزهفخ - 3ة

 رًٛٛش ػًز انُجبد يٍ خالل انًمبغغ انزشزٚسٛخ -4ة

 غزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 رٕفٛز يسبظزاد يُٓدٛخ ٔاظسخ ٔثهغخ اَكهٛشٚخ طٓهخ 

  رسذٚث انًسبظزاد انًُٓدٛخ ثبخزٖ زذٚثخ 

  يجبشزح ٔنكم انطهجخ نًؼزفخ يذٖ رفبػهٓى ٔنكٙ ٚذفغ انجمٛخ نالَزجبِرٕخّٛ اطئهخ 

 رٕخّٛ اطئهخ غٛز يجبشزح ػٍ انًٕظٕع نًؼزفخ يذٖ اطزٛؼبثٓى نهًٕظٕع 

 ( رظخٛز خٓبس ػزض انًؼهٕيبدData showنزٕظٛر خٕاَت انًٕظٕع انًخزهفخ ) 

 رٕفٛز صٕر رٕظٛسٛخ ٔػزظٓب 

  انُظز٘ فٙ درص ػًهٙ لذر االيكبٌرطجٛك يب ٚذرطّ انطبنت خالل انذرص 

 خؼم انطالة ٚزؼبيهٌٕ يغ انًدٓز ثطزٚمخ يجبشزح خالل انذرص انؼًهٙ نٛكزظجٕا خجزح ػًهٛخ 

 غزائك انزمٛٛى      

 ٙاالخزجبراد انمصٛزح شجّ اطجٕػٛخ فٙ ثذاٚخ انذرص انُظز٘ أ انؼًه 

 )ٙاالخزجبراد انفصهٛخ )انُظز٘ ٔانؼًه 

  ٔانًزذاخهخ يغ انشزذغزذ االطئهخ انًفبخئخ 

  غزذ اطئهخ ػهٗ انطالة ركٌٕ اخبثبرٓب غٛز يٕخٕدح فٙ انًسبظزاد نزذرٚجٓى ػهٗ االطزؼبَخ

 ثبنًصبدر انًكزجٛخ ٔاالنكززَٔٛخ نزؼٕٚذ انطبنت ػهٗ اطزُجبغ انًدٕٓل

 ركهٛف انطالة ثزسعٛز طًُبراد فٙ انذرٔص انؼًهٛخ ٔغززٓب ايبو سيالئٓى 

 بطهٕة انًٕالغ انًزسزكخ ٔنٛض اخزجبر ػًهٙ نًؼزفخ يذٖ اطزٛؼبة اخزاء االخزجبر انؼًهٙ ث

 انطالة الطهٕة اطزخذاو انًدٓز فٙ انذراطخ ٔانجسث



 

 االْذاف انٕخذاَٛخ ٔانمًٛٛخ -ج

ػزض يدًٕػخ يٍ صٕر انُجبربد رًُٕ فٙ انؼزاق ٔطؤال انطالة ػُٓب ْٕٚزٓب خالل  -1ج

 انًسبظزاد انُظزٚخ ٔرثطٓب ثبنًٕظٕع انًطزٔذ

ػزض يدًٕػخ يٍ صٕر انُجبربد ال رًُٕ فٙ انؼزاق ٔانزؼزف ػهٗ أخّ انزشبثّ ٔاالخزالف    -2ج

 ثُٛٓب ٔثٍٛ انُجبربد انزٙ رًُٕ فٙ انؼزاق

ػزض يدًٕػخ يٍ صٕر انًمبغغ انزشزٚسٛخ انزٙ رى دراطزٓب فٙ انذرٔص انؼًهٛخ ٔانطهت يٍ   -3ج

 نُظزٚخانطالة انزؼزف ػهٛٓب ٔرشخٛصٓب خالل انًسبظزاد ا

   -4ج

  

 غزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 ٙاػطبء انطالة شزائر سخبخٛخ خبْشح ٔطؤانٓى  لزاءرٓب ثبَفظٓى خالل انذرص انؼًه  

 ٕٚخنذراطخ ثؼط انززاكٛت انخه انطهت يٍ انطالة رسعٛز ثؼط انشزائر  انظزٚؼخ ثبَفظٓى 

 ػًم يٕاظٛغ ثسثٛخ ٚمٕو ثٓب انطالة ٔٚزى غززٓب ايبو سيالئٓى 

  زث انطالة ػهٗ انٕنٕج انٗ يٕالغ انكززَٔٛخ ٔانجسث ػٍ انًٕاظٛغ انًطزٔزخ ثبنذرص

 )انؼًهٙ ٔانُظز٘(

 غزائك انزمٛٛى    

 اخزاء اخزجبراد شٓزٚخ ٔفصهٛخ نهًبدح انُظزٚخ 

 اخزاء اخزجبراد شٓزٚخ ٔفصهٛخ نهًبدح انؼًهٛخ 

  ٙرمٛٛى دفبرز انطالة انزٙ ٚزى رطى فٛٓب انًبدح انزٙ ٚزُبٔنَٕٓب فٙ انذرص انؼًه 

انًٓبراد  انؼبيخ ٔانزبْٛهٛخ انًُمٕنخ ) انًٓبراد األخزٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر انشخصٙ  -د 

.) 

 اطزُجبغ انًدٕٓل يٍ خالل انجسث انؼهًٙ -1د

 رُجّٛ ػهٗ االخطبء انًٕخٕدح فٙ اخبثبد انطالة  انزسزٚزٚخ ٔانشفٕٚخ ٔيُبلشزٓب   -2د

 رُجّٛ ػهٗ االخطبء اثُبء اطزؼًبل انًدٓز أ ادٔاد انزشزٚر اثُبء انذرٔص انؼًهٛخ  -3د

 يكبفبرٓى ػهٗ انُدبذ نزشدٛؼٓى ػهٗ رطٕٚز يٓبرارٓى فٙ اندشء انؼًهٙ   -4د



 ثُٛخ انًمزر -11

 انظبػبد األطجٕع
يخزخبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ

اطى انٕزذح / انًظبق 

 أٔ انًٕظٕع
 غزٚمخ انزمٛٛى غزٚمخ انزؼهٛى

1 
 َظز٘ 3

 ػًهٙ 2

 انكبئُبد ٔانسٛبح

 ٔرمظٛى يًهكخ انكبئُبد

Life and the 

classification of 

living creatures  

ٔفك انُمطخ 

انظبثمخ  13

ٔزظت 

 انسبخخ

ٔفك انُمطخ 

انظبثمخ  13

ٔزظت 

 انسبخخ

2 
 َظز٘ 3

 ػًهٙ 2

رمظٛى انكبئُبد انًًهكخ 

 انُجبرٛخ
Plant kingdom 

ٔفك انُمطخ 

انظبثمخ  13

ٔزظت 

 انسبخخ

ٔفك انُمطخ 

انظبثمخ  13

ٔزظت 

 انسبخخ

3 
 َظز٘ 3

 ػًهٙ 2

رؼزٚف ػهى انُجبد 

 ٔفزٔػّ

Identification of 

Botany 

ٔفك انُمطخ 

انظبثمخ  13

ٔزظت 

 انسبخخ

ٔفك انُمطخ 

انظبثمخ  13

ٔزظت 

 انسبخخ

4 
 َظز٘ 3

 ػًهٙ 2

انًزكجبد انسٛبح 

 انكًٛٛبئٛخ

Biochemistry 

compounds 

ٔفك انُمطخ 

انظبثمخ  13

ٔزظت 

 انسبخخ

ٔفك انُمطخ 

انظبثمخ  13

ٔزظت 

 انسبخخ

5 
 َظز٘ 3

 ػًهٙ 2
 رزكٛت خذار انخهٛخ

The cell, the cell 

wall 

ٔفك انُمطخ 

انظبثمخ  13

ٔزظت 

 انسبخخ

انُمطخ ٔفك 

انظبثمخ  13

ٔزظت 

 انسبخخ

6 
 َظز٘ 3

 ػًهٙ 2

انؼعٛبد انخهٕٚخ 

 ٔانًٕاد غٛز انسٛخ فٛٓب

The cellular 

organelles  

ٔفك انُمطخ 

انظبثمخ  13

ٔزظت 

 انسبخخ

ٔفك انُمطخ 

انظبثمخ  13

ٔزظت 

 انسبخخ

7 
 َظز٘ 3

 ػًهٙ 2
   Monthly test ايزسبٌ شٓزٚخ

8 
 َظز٘ 3

 ػًهٙ 2
 Plant tissues انُجبرٛخاالَظدخ 

ٔفك انُمطخ 

انظبثمخ  13

ٔزظت 

 انسبخخ

ٔفك انُمطخ 

انظبثمخ  13

ٔزظت 

 انسبخخ

9 
 َظز٘ 3

 ػًهٙ 2
 Vascular tissues االَظدخ انٕػبئٛخ

ٔفك انُمطخ 

انظبثمخ  13

ٔزظت 

ٔفك انُمطخ 

انظبثمخ  13

ٔزظت 



 

 انجُٛخ انزسزٛخ  -1

 

 انكزت انًمزرح ٔانًطهٕثخ: -1

      

  Botany 

 Anatomy of flowering plants. Paula 

Rudall. 3
rd

 edition. 2007 

 

 

   انًزاخغ انزئٛظٛخ )انًصبدر( -1

 انسبخخ انسبخخ

13 
 َظز٘ 3

 ػًهٙ 2

انذراطخ انزشزٚسٛخ  

 نهظبق
Stem anatomy 

ٔفك انُمطخ 

انظبثمخ  13

ٔزظت 

 انسبخخ

ٔفك انُمطخ 

انظبثمخ  13

ٔزظت 

 انسبخخ

11 
 َظز٘ 3

 ػًهٙ 2

انذراطخ انزشزٚسٛخ  

 نهدذر
Root anatomy 

ٔفك انُمطخ 

انظبثمخ  13

ٔزظت 

 انسبخخ

ٔفك انُمطخ 

انظبثمخ  13

ٔزظت 

 انسبخخ

12 
 َظز٘ 3

 ػًهٙ 2

انذراطخ انزشزٚسٛخ  

 نهٕرلخ
Leaf anatomy 

ٔفك انُمطخ 

انظبثمخ  13

ٔزظت 

 انسبخخ

ٔفك انُمطخ 

انظبثمخ  13

ٔزظت 

 انسبخخ

13 
 َظز٘ 3

 ػًهٙ 2
 انًُٕ انثبَٕ٘

Secondary 

growth 

ٔفك انُمطخ 

انظبثمخ  13

ٔزظت 

 انسبخخ

ٔفك انُمطخ 

انظبثمخ  13

ٔزظت 

 انسبخخ

14 
 َظز٘ 3

 ػًهٙ 2
   Monthly test االيزسبٌ انشٓز٘ 

15 
 َظز٘ 3

 ػًهٙ 2
  Seminar يُبلشخ انزمبرٚز

ٔفك انُمطخ 

انظبثمخ  13

ٔزظت 

 انسبخخ

ٔفك انُمطخ 

انظبثمخ  13

ٔزظت 

 انسبخخ



انكزت ٔانًزاخغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب  -2

 )انًدالد انؼهًٛخ ، انزمبرٚز،....(

   Plant anatomy, an applied approach. David F. 

Cutler. 2007                  

انًزاخغ االنكززَٔٛخ ،يٕالغ  -3

 االَززَٛذ....
    الحاجة ذلا ولكن الضرر من توفرها وفائدهتا اجيابية     

 
 

 انًمزر انذراطٙخطخ رطٕٚز  -12

  انًزطهجبد انظبثمخ

 ألم ػذد يٍ انطهجخ 
غبنت فٙ  23زظت زدى انمبػخ انذراطٛخ ٔزظت رمظٛى انشؼت، 

 غبنت فٙ انذرص انؼًهٙ 8انذرص انُظز٘ ٔ

 أكجز ػذد يٍ انطهجخ 
فٙ  غبنت 33زظت زدى انمبػخ انذراطٛخ ٔزظت رمظٛى انشؼت، 

 غبنت فٙ انذرص انؼًه16ٙانذرص انُظز٘ ٔ

 

 
 

 استبانة التقويم االكاديمي
 %كال %نعم العبارات ت
 5 55 يعتمد أساليب متنوعة يف تقيم ادلستوى العلمي -1
قدرته على أدارة الصف وتعزيز اجلانب التفاعلي على مستوى ادلادة  -2

 العلمية مع الطلبة
111 1 

العلمي قدرته على وضع أسئلة امتحانيه شاملة ومتنوعة تقيس ادلستوى  -3
 للطلبة

01 21 

التفاعل مع الطلبة وغرس القيم واألعراف اجلامعية من خالل اإلرشاد  -4
 والتوجيه

111 1 

 


