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

.) 

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د



 ثُٛخ انًمزر -11

األسجٕ

 ع
 يخزخبد انزؼهى انًطهٕثخ انسبػبد

/ انًسبق اسى انٕحذح 

 أٔ انًٕضٕع
 طزٚمخ انزمٛٛى طزٚمخ انزؼهٛى

1 5 
طبيعة احملاليل، انواعها، طرائق التعبري عنها، طرائق 

 pHحتضريىا، احلوامض والقواعد واالمالح، قياس الـ

 ، تركيز ايون اهليدروجني، عمل احملاليل الواقية 

انطبلخ ٔاالَشًٚبد 

 ٔانؼاللبد انًبئٛخ 
ٔفك انُمطخ 

 اػالِ  17
ٔفك انُمطخ 

 اػالِ 17

2 5 

طبيعتها، صفاهتا، حتضري غرويات حمبة للماء 
وغرويات كارىة للماء، االدمصاص، ترسيب 

 الغرويات احملبة للماء والكارىة للماء

اندٓذ انًبئٙ ٔيكَٕبرّ 

: اًْٛخ انًبء ٔخٕاص 

 انًبء 

 اعاله 01وفق النقطة  اعاله  01وفق النقطة 

3 5 

عملية االنتشار، انتشار الغازات، العوامل املؤثرة يف 
انتشار السوائل يف املواد الصلبة، انتشار السوائل يف 

السوائل، انتشار املواد الصلبة يف السوائل، انتشار 
املواد الصلبة يف املادة الصلبة، تأثري حجم الدقائق يف 

 سرعة انتشارىا

رغذٚخ انُجبد: انؼُبصز 

انًغذٚخ رالسبسٛخ 

ٔانًفٛذح , ايزصبص 

انؼُبصز ٔاَزمبل 

 انذائجبد 

 اعاله 01وفق النقطة  اعاله  01وفق النقطة 

4 5 

العوامل املؤثرة يف التشرب، ضغط التشرب، تأثري 
احلرارة يف التشرب، تأثري احلجم يف التشرب، احلرارة 

 الناجتة عن التشرب، تغري احلجم والطاقة اثناء التشرب

انززكٛت انضٕئٙ : 

خزٚبٌ انطبلخ فٙ 

انُجبد ٔرفبػالد 

انضٕء ٔانفسفزح 

انضٕئٛخ ٔاخزشال 

انكزثٌٕ فٙ َجبربد 

C3  

 اعاله 01وفق النقطة  اعاله  01وفق النقطة 

5 5 

تأثري العوامل الفيزيائية يف النفاذية ، تأثري احلرارة يف 
تأثري النفاذية ، تأثري العوامل الكيميائية يف النفاذية ، 

املذيبات يف النفاذية ، تأثري االمالح وااليونات يف 
 النفاذية

انززكٛت انضٕئٙ 

CAM  ,C4  

 ٔاالػزجبراد انجٛئٛخ 

 اعاله 01وفق النقطة  اعاله  01وفق النقطة 

 اعاله 01وفق النقطة  اعاله  01وفق النقطة  االيزحبٌ االٔل  االمتحان االول  5 6

7 5 
للخاليا النباتية بطريقة القطرة تقدير اجلهد املائي 

الساقطة )طريقة جاردكوف( ، قياس احملتوى املائي 
 للنسج النباتية

 انُمم فٙ انهحبء 
 اعاله 01وفق النقطة  اعاله  01وفق النقطة 

8 5 
اعراض نقص العناصر ، الكشف عن نقص العناصر 

 عن طريق حتليل الرماد
 انزُفس 

 اعاله 01 وفق النقطة اعاله  01وفق النقطة 

9 5 
استخالص وفصل الصبغات النباتية بطريقة الفصل 

 (الورقي )الكروماتوكرايف
 رثجٛذ انٓٛذرٔخٍٛ 

 اعاله 01وفق النقطة  اعاله  01وفق النقطة 

17 5 
قياس معدل تنفس البذور ، تأثري احلرارة على التنفس 

 ، التخمر الكحويل
 االيزحبٌ انثبَٙ 

 اعاله 01النقطة وفق  اعاله  01وفق النقطة 

11 5 
ًَٕ ٔرطٕر انُجبد :  التأثريات الفسلجية لالوكسينات

 َظزح ػبيخ ٔحزكٛخ 

 اعاله 01وفق النقطة  اعاله  01وفق النقطة 

12 5 

يُظًبد انًُٕ انُجبرٛخ  التأثريات الفسلجية للجربلينات

: االكزشبف ٔانكًٛٛبء 

انحٕٛٚخ نالٔكسٍٛ 

ٔانثبثٛزاد انفسهدٛخ ٔ 

 انٛخ انؼًم 

 اعاله 01وفق النقطة  اعاله  01وفق النقطة 



 

 انجُٛخ انزحزٛخ  -1

 

 انكزت انًمزرح ٔانًطهٕثخ:-أ

      

 محاضرات

                                       الكتاب المقرر:فسلجة النبات النظري والعملي

         

 انًزاخغ انزئٛسٛخ )انًصبدر( - ة
 Plant physiology, 2009. Hopkins, W.G. and 

Hiiner, N.P. Wiley    . 

انكزت ٔانًزاخغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب -

 )انًدالد انؼهًٛخ , انزمبرٚز,....(
  

     انًزاخغ االنكززَٔٛخ ,يٕالغ االَززَٛذ....-

 

 

 خطخ رطٕٚز انًمزر انذراسٙ -12

 َجبد ػبو, كًٛٛبء حٛبرٛخ, ثبٕٚنٕخٛخ خهٛخ انًزطهجبد انسبثمخ

 37 ألم ػذد يٍ انطهجخ 

 47 أكجز ػذد يٍ انطهجخ 
 

 استبانة التقويم االكاديمي
 %كال %نعم العبارات ت
 5 55 يعتمد أساليب متنوعة يف تقيم املستوى العلمي -0
 1 011 الصف وتعزيز اجلانب التفاعلي على مستوى املادة العلمية مع الطلبةقدرتو على أدارة  -2
 21 81 قدرتو على وضع أسئلة امتحانيو شاملة ومتنوعة تقيس املستوى العلمي للطلبة -3
 1 011 التفاعل مع الطلبة وغرس القيم واألعراف اجلامعية من خالل اإلرشاد والتوجيو -4

13 5 

اندجزنُٛبد  انواعو ، اسبابو ، طرائق كسر الكمون ، امهية الكمون

ٔانسبٚزٕكبَُٛبد 

ٔحبيض االثسسٛسك 

ٔاالثهٍٛ ٔيُظًبد 

 انًُٕ االخزٖ 

 اعاله 01وفق النقطة  اعاله  01وفق النقطة 

14 5 
طبيعة احملاليل، انواعها، طرائق التعبري عنها، طرائق 

 pHحتضريىا، احلوامض والقواعد واالمالح، قياس الـ

 احملاليل الواقية، تركيز ايون اهليدروجني، عمل  

انفبٚزٕكزٔو ٔانزشكم 

 انضٕئٙ 

 اعاله 01وفق النقطة  اعاله  01وفق النقطة 

 اعاله 01وفق النقطة  اعاله  01وفق النقطة     15



 


