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 االسكيكُويبد: َصف انممشس

 

 كهٛخ انؼهٕو نهجُبد \ؼخ ثغذاد بيخ انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ -1

 ػهٕو انسٛبح انمسى اندبيؼٙ / انًشكض -2

 BAR 213    االسكيكُويبد  / اسى / سيض انًمشس -3

  انجشايح انزٙ ٚذخم فٛٓب -4

 انسعٕس ندًٛغ انطبنجبد  أشكبل انسعٕس انًزبزخ -5

 انثبَٛخ \انثبَٙ  انفصم / انسُخ -6

 ػًهٙ(36َظش٘+36سبػخ ) 66 )انكهٙ(ػذد انسبػبد انذساسٛخ  -7

 15/2/2616 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  -8

 أْذاف انًمشس -9
ٚٓذف انمشس إنٗ رؼشٚف انطبنجبد ػهٗ ػهى األسكٛكَٕبد ٔيٕلؼٓب ظًٍ انًًهكخ انُجبرٛخ ، انجٛئبد  .1

 .انزٙ رزٕاخذ فٛٓب فعال ػٍ رٕصٚؼٓب ٔأَزشبسْب فٙ انؼبنى ٔفٙ انجٛئخ انؼشالٛخ 
 انزؼشف ػهٗ انًٕلغ انزصُٛفٙ نهُجبربد انزٙ رمغ ظًٍ األسكٛكَٕبد . .2
ٔانًًٛضح نٓزِ انُجبد نهغشض رًٛٛضْب ػٍ انُجبربد االخشٖ ظًٍ انزؼشف ػهٗ انصفبد انؼبيخ  .3

 انًًهكخ انُجبرٛخ .
 انزؼشف ػهٗ األًْٛخ األلزصبدٚخ ٔانجٛئٛخ نٓزِ انُجبربد . .4
رًكٍٛ انطبنجخ يٍ يؼشفخ انسهى انزطٕس٘ نألسكٛكَٕبد ٔسثطٓب ثبنُجبربد انٕاغئخ )انطسبنت(ٔ  .5

 مشاخعخ أداء مؤسسبد انتعهيم انعبني ))مشاخعخ انجشوبمح األكبديمي((

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.



 انُجبربد انشالٛخ  

 ٔغشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛىيخشخبد انزؼهى  -16

 الْذاف انًؼشفٛخا -أ
 انزؼشف ػهٗ يفٕٓو األسكٛكَٕبد . -1أ

 انزؼشف ػهٗ انصفبد انًًٛضح نالسكٛكَٕبد. -2أ

 يؼشفخ انًٕلغ انزصُٛفٙ نٓزِ انُجبربد. -3أ
 انزؼشف ػهٗ انشكبل انًظٓش٘ نٓزِ انُجبربد ٔيمبسَزٓب ثبنُجبربد االخشٖ ظًٍ انًًهكخ انُجبرٛخ . -4أ
 انزؼشف ػهٗ انجٛئبد انشئٛسخ ٔ انًُبسجخ نًُٕ ٔأَزشبس األسكٛكَٕبد. -5أ
  انزؼشف ػهٗ األًْٛخ األلزصبدٚخ ٔ انجٛئٛخ نٓزِ انُجبربد . -6أ

 ثبنجشَبيح.الْذاف انًٓبسارٛخ انخبصخ ا  -ة 

 رشخٛص إَٔاع األسكٛكَٕبد فٙ انجٛئخ انؼشالٛخ . - 1ة

 انٕصف انًظٓش٘ نهُجبربد انزٙ رؼٕد نالسكٛكَٕبد ٔرًٛٛضْب ػٍ انُجبربد االخشٖ.  - 2ة

    أسزؼًبل انًفبرٛر انزصُٛفٛخ انؼبنًٛخ نًؼشفخ إَاع انًخزهفخ يٍ األسكٛكَٕبد . - 3ة

 غشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 رٕفٛش يسبظشاد يطجٕػخ ٔيٍ يصبدس زذٚثخ . :انزؼهٛى 

 سزؼًبل غشٚمخ انؼشض أ :انزؼهٛىData show شبشخ انؼشض.أ ٔ 

 َٕاع انًخزهفخ يٍ ألنكزشَٔٛخ انخبصخ ثزشخٛص ٔٔصف األرٕفٛش انؼذٚذ يٍ انًٕالغ ا :انزؼهٛى

 .سكٛكَٕبدألا

 انطبنجبد ػهٗ انًُبلشخ ٔ انًزبثؼخ سزفسبساد نغشض رشدٛغ ألسئهخ انفدبئٛخ  ٔ األغشذ ا: انزؼهى

 .انًسزًشح

  سئهخ انًجبششح ٔسثطٓب ثبنٕالغ انجٛئٙ نكم انطبنجبد نًؼشفخ يذٖ رفبػم انطبنجخ يغ ألغشذ ا :انزؼهى

 .يٕظٕع انًسبظشح 

  خٕثخ ٔرٕفٛش ثٛئخ رًكٍ ألسئهخ ٔ األرمٕو كم غبنجخ ثششذ رمشٚشْب ٔ انزفبػم ثٍٛ انطبنجبد ثب :انزؼهى

 .ٔ انًُبلشخأداسح انًسبظشح إيٍ انطبنجخ 

 

 غشائك انزمٛٛى      

 

  انمصٛشح االخزجبساد(quiz) شجّ اسجٕػٛخ. 
  غشذ االسئهخ انفدبئٛخ انًزذاخهخ يغ انًبدح. 
  رمذٚى انزمبسٚش ػهٗ شكم يدبيٛغ ثٕالغ رمشٚش نكم يدًٕػخ ٔ انمبءْب ػههٗ انطبنجبد. 
  االخزجبساد انشٓشٚخ ٔ انفصهٛخ.  

 

 



 

 االْذاف انٕخذاَٛخ ٔانمًٛٛخ -ج

ركٌٕ راد ثمم يسذد يٍ  ر،إغشذ يدًٕػخ اسئهخ شفٕٚخ اسزثُبئٛخ رسزبج انٗ اخبثبد اسزثُبئٛخ  -1ج

  .َبزٛخ انزمٕٚى ٔ انذسخبد يًب ركٌٕ زبفض لٕ٘ نًشبسكخ انطبنجبد ٔ انزُبفس ػهٗ زهٓب

مخ يغ يفبْٛى زذٚثخ نهٕصٕل غشذ اسئهخ َظشٚخ ٚؼزًذ فٙ زهٓب ػهٗ سثػ يؼهٕيبد اسبسٛخ سبث -2ج

 .نهسهٕل انًُبسجخ 

غشذ اسئهخ نشثػ  ثؼط انًفبْٛى  انؼًهٛخ فٙ انًخزجش فٙ ٔصف ٔ اسزُجبغ ثؼط انصفبد انًًٛضح  -3ج

 .نٓزِ انُجبربد انزٙ نى رزكش ٔاًَب رسزُح 

 

 

 غشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

انًُبلشبد انزٙ رطشذ فٙ انًسبظشح ٔيسبٔنخ اششان اكجش ػذد يٍ انطبنجبد ٔ انزطشق انٗ رفبصٛم انًٕس 

 .ٔيُبلشزٓب يُبلشخ يٕظٕػٛخ ٔ يٕخٓخ 

 

 غشائك انزمٛٛى    

 

  رمٛٛى شفٕ٘ ػٍ غشٚك اشزشان انطبنجبد فٙ انًُبلشبد. 
  االخزجبساد انمصٛشحQuiz. 
  االخزبساد انًجبششح انزسشٚشٚخ. 
  االيزسبَبد انشٓشٚخ ٔ انفصهٛخ. 

 

 
انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخصٙ انزبْٛهٛخ انًٓبساد  انؼبيخ ٔ -د 

.) 

رٕصٚغ يٕاظٛغ )يسذدح أ يٍ اخزٛبس انطبنجخ ٔفمب نهًفبْٛى انًكزسجخ يٍ انًمشس( نكم غبنجخ الػذاد  -1د

 .رمبسٚش ثبنجسث فٙ االَزشَذ ٔ انًصبدس انسذٚثخ أ انًكزجخ 

  .اػطبء فشصخ نمٛبدح انُمبش نًدًٕػخ يٍ انطبنجبد نزًكٍُٛٓ ػهٗ انمٛبدح ٔ اداسح انسٕاس -2د

انزُجّٛ ػهٗ االخطبء انًٕخٕدح فٙ اخبثبد انطبنجبد انشفٕٚخ ٔ انزسشٚشٚخ ٔيُبلشزٓب ٔ رٕظٛسٓب  -3د

   .نهطبنجبد 



 ثُٛخ انًمشس -11

األس

 ثٕع

ان

سب

ػب

 د

 يخشخبد انزؼهى انًطهٕثخ
اسى انٕزذح / انًسبق 

 أٔ انًٕظٕع
 غشٚمخ انزمٛٛى غشٚمخ انزؼهٛى

1 4 
ٔانصفبد انزؼشف ػهٗ انُجبربد األسكٛكَٕٛخ 

انزٙ رًٛضْب ػٍ انُجبربد فٙ سهى انزطٕس٘ 

 نهُجبربد

انصفبد انؼبيخ  \انًمذيخ 

 .نهسضاصٚبد

 

 Bryophytaانعمهي:
Riccia 

 16ٔفك َمطخ 

اػالِ ٔ زست 

 انسبخخ

 16ٔفك َمطخ 

اػالِ ٔ زست 

 انسبخخ

2 4 
انزؼشف ػهٗ انًٕلغ انزصُٛفٙ نهألسكٛكَٕبد 

 ثبنُسجخ انٗ انُجبربد األخشٖ

 انسضاصٚبد رصُٛف
 Bryophyta انعمهي:

Marchantia 
 

 16ٔفك َمطخ 

اػالِ ٔ زست 

 انسبخخ

 16ٔفك َمطخ 

اػالِ ٔ زست 

 انسبخخ

3 4 
َ انتعشف عهى  صفبتً  Ricciaدساسخ وجبد 

  َتُاخذي انجيئي َطشق تكبثشي

 صف انحضاصيبد انكجذيخ

 Bryophyta انعمهي:
Pellia 

 01َفك ومطخ 

اعالي َ حست 

 انحبخخ

 01ومطخ َفك 

اعالي َ حست 

 انحبخخ

4 4 
َ انتعشف عهى   Marchantiaدساسخ وجبد 

 صفبتً َتُاخذي انجيئي َطشق تكبثشي

 صف انحضاصيبد انكجذيخ

 Bryophyta انعمهي:
Porella 

 01َفك ومطخ 

اعالي َ حست 

 انحبخخ

 01َفك ومطخ 

اعالي َ حست 

 انحبخخ

5 4 
َ انتعشف  Pellia , Porellaدساسخ وجبد 

 صفبتً َتُاخذي انجيئي َطشق تكبثشي عهى 

 صف انحضاصيبد انكجذيخ
Bryophyta               

 Anthoceros انعمهي:

 01َفك ومطخ 

اعالي َ حست 

 انحبخخ

 01َفك ومطخ 

اعالي َ حست 

 انحبخخ

6 4 

َ انتعشف عهى  Anthoceros دساسخ وجبد 

  صفبتً َتُاخذي انجيئي َطشق تكبثشي

َانتعشف عهى انصفبد انمميضح عه أفشاد 

 انصف انسبثك

 صف انحضاصيبد انمشويخ

 امتحبن انعمهي:

 01َفك ومطخ 

اعالي َ حست 

 انحبخخ

 01َفك ومطخ 

اعالي َ حست 

 انحبخخ

7 4  
 االمتحبن االَل

 Bryophyta انعمهي:
Sphagnum 

  

8 4 

َ انتعشف عهى  Funaria دساسخ وجبد 

  َطشق تكبثشيصفبتً َتُاخذي انجيئي 

َانتعشف عهى انصفبد انمميضح عه أفشاد 

 انصف انسبثك

صف انحضاصيبد انمبئمخ 

 . )انُسليخ(
Bryophyta 

 Mniumانعمهي:

 01َفك ومطخ 

اعالي َ حست 

 انحبخخ

 01َفك ومطخ 

اعالي َ حست 

 انحبخخ

9 4 
انتعشف عهى انىجبتبد انسشخسيخ َتميضٌب عه 

 عبسيبد انجزَسوجبتبد انحضاصيبد َ انىجبتبد 

 انتعشف عهى انتطُس انىسيدي نٍزي انىجبتبد  

انصفبد  \انسشخسيبد

 انعبمخ

هي:   انعم

Petridophyta 
Lycopdium 

 

 01َفك ومطخ 

اعالي َ حست 

 انحبخخ

 01َفك ومطخ 

اعالي َ حست 

 انحبخخ

 دساسخ األوُاع انىجبتيخ انمختهفخ  4 01

اَخً انتشبثً ثيه 

انحضاصيبد َ انسشخسيبد 

 َمعشاح انجزَس

 انعمهي:

Petridophyta 

Selagenlla 

 01َفك ومطخ 

اعالي َ حست 

 انحبخخ

 01َفك ومطخ 

اعالي َ حست 

 انحبخخ



 
 

 انجُٛخ انزسزٛخ  -1

 

 انكزت انًمشسح ٔانًطهٕثخ:-أ

      

0-  Botany for degree student 
(Bryophyta)2007 
B.R.Vashishta                                               

A.K.Sinhta                                                        

Adarsh Kummar                                            

2- Botany for degree student (Pteridophyta) 
(Vascular cryptogams )2006 
P.C.Vashishta                                                  

A.K.Sinhta                                                         

Anil    Kummar                                               

 انًشاخغ انشئٛسٛخ )انًصبدس( - ة
  Archegonitesاألركيكونات  -1    

 األردن –دار اليازوري للنشر عمان  2002حسني السعدي و نضال إدريس 

انكزت ٔانًشاخغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب -

 )انًدالد انؼهًٛخ ، انزمبسٚش،....(
 ال بأس من توفرها 

 انًشاخغ االنكزشَٔٛخ ،يٕالغ االَزشَٛذ....-
الدخول إلى العديد من مواقع األلكترونية الخاصة بموضوع 

المقرر وخاصة فيما يتعمق بالصور التوضيحية المهمة والحديثة 

00 4 
انتعشف عهى انمُلع انتصىيفي نهىجبتبد 

 انسشخسيبد في انممهكخ انىجبتيخ 
 تصىيف انسشخسيبد

 امتحبن انعمهي:

 01َفك ومطخ 

اعالي َ حست 

 انحبخخ

 01َفك ومطخ 

اعالي َ حست 

 انحبخخ

02 4 
انتعشف عهى انصفبد انمميضح ألفشاد ٌزا 

 انصف  َدساسخ أوُاعً انمختهفخ 
Lycopodium  َSelaginella 

صف  انسشخسيبد 

 انسبيهُتيخ

 انعمهي:

Petridophyta 

Ecquisetum 

 01َفك ومطخ 

اعالي َ حست 

 انحبخخ

 01َفك ومطخ 

اعالي َ حست 

 انحبخخ

01 4  

 انثبوياالمتحبن 

 انعمهي:

Petridophyta 
Marsilia 

 

  

04 4 
انتعشف عهى انصفبد انمميضح ألفشاد ٌزا 

انصف َدساسخ أوُاعً انمختهفخ 

Equisetum 

صف انخىشبسيبد َ 

 اروبة انخيم

 انعمهي:

Petridophyta 

Salinia 

 01َفك ومطخ 

اعالي َ حست 

 انحبخخ

 01َفك ومطخ 

اعالي َ حست 

 انحبخخ

01 4 
مىبلشخ انتمبسيش َمشبسكخ انطبنجبد في طشذ 

 األسئهخ انمختهفخ َاألخبثخ عهيٍب 
 انتمبسيش

 مشاخعخ انعمهي:
  



 لمختمف مواضيع المقرر  

 
 

 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساسٙ -12

 كُسط مبدح انطحبنت في انفصم األَل  انًزطهجبد انسبثمخ

 طبنجخ 01 ألم ػذد يٍ انطهجخ 

 طبنجخ 01 أكجش ػذد يٍ انطهجخ 

 

 

 

 

 استبانة التقويم االكاديمي
 %كال %نعم العبارات ت
 10 00 العلمييعتمد أساليب متنوعة يف تقيم املستوى  -1
 10 00 قدرته على أدارة الصف وتعزيز اجلانب التفاعلي على مستوى املادة العلمية مع الطلبة -2
 0 100 قدرته على وضع أسئلة امتحانيه شاملة ومتنوعة تقيس املستوى العلمي للطلبة -3
 0 100 والتوجيهالتفاعل مع الطلبة وغرس القيم واألعراف اجلامعية من خالل اإلرشاد  -4
 


