
 نموذج وصف المقرر

 

 : تصنيف نباتوصف المقرر

 

 كهُخ انؼهىو نهجُبد -خبيؼخ ثغذاد انًؤعغخ انزؼهًُُخ -1

 انمغى انؼهًٍ / ػهىو انحُبح  انمغى اندبيؼٍ / انًشكض -2

   BFP 211تصنيف نبات/   اعى / سيض انًمشس -3

  انجشايح انزٍ َذخم فُهب -4

 أشكبل انحضىس انًزبحخ -5
فؼهٍ حزً نحبنخ انزحًُم والَىخذ دساعخ ػٍ َؼذ وحغت حضىس 

 انمىاٍَُ انُبفزح

 انثبٍَ/ انفظم انثبَُخانغُخ  انفظم / انغُخ -6

 ػًهٍ( 33َظشٌ ،  45عبػخ )  75 ػذد انغبػبد انذساعُخ )انكهٍ( -7

 15/2/2316 ربسَخ إػذاد هزا انىطف  -8

 أهذاف انًمشس -9

انً انزؼشف ػهً انًظطهحبد انؼهًُخ انزٍ رخض ػهى رظُُف انُجبد وانزؼشف ػهُهب  َهذف هزا انًمشس

فٍ دسوط انؼًهٍ ثى اعزؼًبل هزِ انًظطهحبد نهزؼشف ػهً انؼىائم انُجبرُخ ثىاعطخ يفبرُح خبطخ. 

 ودساعخ انزطىس انزٌ حذس نهُجبربد يُز انؼظىس اندُىنىخُخ.

 

 

 

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

َىفش وطف انًمشس هزا إَدبصاً يمزضُبً ألهى خظبئض انًمشس ويخشخبد انزؼهى انًزىلؼخ يٍ انطبنت رحمُمهب 

انزؼهى انًزبحخ. والثذ يٍ انشثظ ثُُهب وثٍُ وطف يجشهُبً ػًب إرا كبٌ لذ حمك االعزفبدح انمظىي يٍ فشص 

 انجشَبيح.



 وانزؼهى وانزمُُىيخشخبد انزؼهى وطشائك انزؼهُى  -13

 هذاف انًؼشفُخاال -أ

 رشخُض انًظطهحبد -1أ

 رظُُف انُجبربد انجزسَخ  -2أ

 طشق خًغ انُجبربد ورثجُزهب -3أ

 -4أ

    -5أ

   -6أ

 جشَبيحانخبطخ ثبناالهذاف انًهبسارُخ   -ة 

 اعزخذاو انًظطهحبد انؼهًُخ نزشخُض انُجبربد  -1ة

 اعزخذاو يفبرُح رظُُفُخ نهىطىل انً انؼبئهخ انُجبرُخ - 2ة

  - 3ة

      -4ة

 طشائك انزؼهُى وانزؼهى      

 .أطالع انطبنجبد كُفُخ اعزخذاو انًظبدس فٍ انًكزجخ 

 .أػطبء يحبضشاد اسشبدَخ يطجىػخ يثجزخ فُهب يُبهح انكىسط 

  االخبثخ ػهُهب فٍ انًحبوسح اثُبء انزذسَظ واػطبء اعئهخ فكشَخ لغى يُهب َزى

 انًحبضشح وانمغى االخش انشخىع انً االَزشَُذ.

 

 

 

 

 

 طشائك انزمُُى      

 

 ايزحبٍَُ رحشَشٍَ نهًبدح انُظشَخ

 االخزجبساد انمظُشح االعجىػُخ فٍ دسط انؼًهٍ

 

 

 

 االهذاف انىخذاَُخ وانمًُُخ  -ج

 اػطبء اعئهخ فكشَخ رؼزًذ ػهً انًؼهىيبد االعبعُخ -1ج

   -2ج

 -3ج

   -4ج

 طشائك انزؼهُى وانزؼهى     

 يشبهذح انًظطهحبد انؼهًُخ فٍ انًخزجش وسعًهب وانزؼشف ػهً هزِ انًظطهحبد ثًُبرج حُخ او يدففخ.



 

 ثُُخ انًمشس -11

 انغبػبد األعجىع
يخشخبد انزؼهى 

 انًطهىثخ

اعى انىحذح / انًغبق أو 

 انًىضىع

طشَمخ 

 انزؼهُى

طشَمخ 

 انزمُُى

 االول
5 

امهية علم التصنيف وتاريخ علم 
 التصنيف

وفك انُمطخ  الساق  –اجلذر 

اػالِ   13

 وحغت انحبخخ

 13وفك انُمطخ 

اػالِ  وحغت 

 انحبخخ

صنف  –النباتات البذرية : تعرفها  5 الثاني
صنف مغطاة البذور  –عاريات البذور 

االعضاء اخلضرية أ.اجلذور ، ب.  –
 السيقان والرباعم

الورقة  –اجزاء الورقة  –االوراق 
البسيطة وادلركبة )اشكال النصل ، 

 قمة الورقة

وفك انُمطخ 

اػالِ   13

 وحغت انحبخخ

 13وفك انُمطخ 

اػالِ  وحغت 

 انحبخخ

قاعدة الورقة ، حافة  -االوراق  امتحان اول 5 الثالث
 حتورات الورقة الورقة ، التعرق،

وفك انُمطخ 

اػالِ   13

 وحغت انحبخخ

 13وفك انُمطخ 

اػالِ  وحغت 

 انحبخخ

الورقة  –اجزاء الورقة  –االوراق  5 الرابع
البسيطة وادلركبة )اشكال النصل ، قمة 

الورقة، قاعدة الورقة ، حافة الورقة ، 
 التعرق، حتورات الورقة، الرباعم 

انُمطخ وفك  الكأس، النورة  –الزهرة 

اػالِ   13

 وحغت انحبخخ

 13وفك انُمطخ 

اػالِ  وحغت 

 انحبخخ

الكأس  –اجزاء الزهرة  –الزهرة  5 الخامس
التويج، القنابات، االسدية،  -وحتوراته

ادلدقة واشكال اجلهاز االنثوي، موقع 
 ادلبيض

وفك انُمطخ  االسدية ، ادلدقات  –الزهرة 

اػالِ   13

 وحغت انحبخخ

 13وفك انُمطخ 

اػالِ  وحغت 

 انحبخخ

وفك انُمطخ  امتحان اول امتحان ثاين  5 السادس

اػالِ   13

 وحغت انحبخخ

 13وفك انُمطخ 

اػالِ  وحغت 

 انحبخخ

االنظمة الزهرية ، النورات وانواعها ،  5 السابع
 الثمار، البذور

وفك انُمطخ  الثمار)الطرية، اجلافة ادلتفتحة (

اػالِ   13

 وحغت انحبخخ

 13انُمطخ وفك 

اػالِ  وحغت 

 انحبخخ

وفك انُمطخ الثمار)اجلافة غري ادلتفتحة ، الثمار حبوب اللقاح، التلقيح، واسطة  5 الثامن

اػالِ   13

 13وفك انُمطخ 

اػالِ  وحغت 

 طشائك انزمُُى    

 .رىصَغ انذسخبد انخبطخ ثبنزمُى ثٍُ االيزحبَبد انشهشَخ وانُىيُخ نهًبدح انُظشَخ وانؼًهُخ 

 ٍااليزحبٌ انُهبئ 

انًُمىنخ ) انًهبساد األخشي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخظٍ انزبهُهُخ انًهبساد  انؼبيخ و -د 

.) 

 رؼهُى اعزُجبط االخىثخ ػٍ طشَك انزفكُش وانمشاءح.  -1د

   -2د

   -3د

 -4د



 انحبخخ وحغت انحبخخ اخلاصة( التلقيح

اسس التصنيف ، مفهوم النوع ،  5 التاسع
 ادلراتب التصنيفية

ادلعادلة الزهرية واستعمال البذور، 
 مفتاح التصنيف

وفك انُمطخ 

اػالِ   13

 وحغت انحبخخ

 13وفك انُمطخ 

اػالِ  وحغت 

 انحبخخ

عائلة  25العوائل النباتية ، اكثر من  5 العاشر
 نباتية من ذوات الفلقة وذوات الفلقتني

وفك انُمطخ  امثلة عن العوائل النباتية 

اػالِ   13

 وحغت انحبخخ

 13انُمطخ وفك 

اػالِ  وحغت 

 انحبخخ

وفك انُمطخ  امثلة عن العوائل النباتية  امتحان ثالث 5 الحادي عشر

اػالِ   13

 وحغت انحبخخ

 13وفك انُمطخ 

اػالِ  وحغت 

 انحبخخ

وفك انُمطخ  امثلة عن العوائل النباتية  التصنيف احلديث  5 الثاني عشر

اػالِ   13

 وحغت انحبخخ

 13وفك انُمطخ 

اػالِ  وحغت 

 انحبخخ

االجتاهات التطورية يف النباتات  5 الثالث عشر
 البذرية، ادلة التطور

وفك انُمطخ  امثلة عن العوائل النباتية 

اػالِ   13

 وحغت انحبخخ

 13وفك انُمطخ 

اػالِ  وحغت 

 انحبخخ

انظمة التصنيف، االصطناعي ،  5 الرابع عشر
 الطبيعي، التطوري

وفك انُمطخ  امثلة عن العوائل النباتية 

اػالِ   13

 وحغت انحبخخ

 13وفك انُمطخ 

اػالِ  وحغت 

 انحبخخ

وفك انُمطخ  امتحان  ثاين  النباتات االقتصادية ، هجرة النباتات 5 الخامس عشر

اػالِ   13

 وحغت انحبخخ

 13وفك انُمطخ 

اػالِ  وحغت 

 انحبخخ

 

 انجُُخ انزحزُخ  -11

 

 وانًطهىثخ: انكزت انًمشسح -1

      

. تاليف خالد عبد الرزاق حبيب و بتول  2005علم الفطريات  
مطبعة جامعة بغداد -زينل علي و وتوفيق حمسن حسن    

 

 انًشاخغ انشئُغُخ )انًظبدس( -2
 Introductory mycology 24th Ed. 1996 
c.j.Alexopoulos jhone wilay & sons inc. new 
York 

انزٍ َىطً ثهب انكزت وانًشاخغ  - أ

 )انًدالد انؼهًُخ ، انزمبسَش،....(
  

انًشاخغ االنكزشوَُخ ،يىالغ  - ة

 االَزشَُذ....
  

 
 
 
 

 



 خطخ رطىَش انًمشس انذساعٍ -12

 ػهى االحُبء انؼبو ورششَح َجبد انًزطهجبد انغبثمخ

 طبنت. 35حغت حدى انمبػخ انذساعُخ و حغت رمغُى انشؼت،  ألم ػذد يٍ انطهجخ 

 طبنت. 45حغت حدى انمبػخ انذساعُخ و حغت رمغُى انشؼت،  أكجش ػذد يٍ انطهجخ 

 

 

 

 استبانة التقويم االكاديمي
 %كال %نعم العبارات ت
 5 55 يعتمد أساليب متنوعة يف تقيم ادلستوى العلمي -1
 10 50 الطلبةقدرته على أدارة الصف وتعزيز اجلانب التفاعلي على مستوى ادلادة العلمية مع  -2
 5 55 قدرته على وضع أسئلة امتحانيه شاملة ومتنوعة تقيس ادلستوى العلمي للطلبة -3
 10 50 التفاعل مع الطلبة وغرس القيم واألعراف اجلامعية من خالل اإلرشاد والتوجيه -4
 


