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توصيف مقــرر دراســـى
 -1بيـانـات المق ــرر
الرمز الكودى :
التخصص:

أس ـ ــم المق ـ ــرر :

04142

تقسييييي المملكييييي

المستوى :االول

الفصل الدراسى الثاني 2018/2017

النبات

عدد الوحدات الدراسية  :نظرى 2 :

-

 -2هدف المقــــــرر :

عملى 1 :

بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادر على أن:
يفحص و يتعرف على أقسام وأنواع الكائنات الممثلة للمملكة النباتبة و الكائنات القريبة
منها

 -3المستهدف من تدريس المقـــرر :
بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قد إكتسب المفاهيم و المعارف التالية:

أ – المعلومــــــــــــــــ

- 1أساسيات تقسيم المملكة النباتبة

المفــ هيـم:

 - 2صفات و خصائص أقسام وأنواع الكائنات الممثلة للمملكة النباتبة و الكائنات القريبة
منها

ب -المهــــــــــــــــــــــــــ را
الذهنيـــة:

قادر على:
أن يصبح الطالب ا
 -1تفهم خصائص التنوع البيولوجى فى البيئة النباتية
 -2تفهم قدرة االنواع النبانية على التكاثر و االنتشار فى بيئات مختلفة.

ج  -المهـــــــــــ را المهنيـــــة أن يصبح الطالب قادر على:
الخ صــــــة ب لمقـــــــــرر

:

د – المهـــــــــــــــــــــــــــ را
العـ مـــة :

تطوير خبراتة الزراعية ومهاراتة فى العلوم المرتبطة
أن يصبح الطالب قادر على أن:

 -1يستخدم الوسائل السمعية والبصرية المناسبة فى عرض البيانات والمعلومات.
 -2يعمل فى فريق ويتفهم السلوك الجماعي.
 -3يستخدم تكنولوجيات المعلومات وحزم البرمجيات فى المجال المهني.
 - 4يكتب مقاله علميه مستخدما المراجع المتاحة.
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 -4محتــــــــــــــــــــــــــــــــو
المقــــرر:

 -5أســـ ليل التعليــــــم
التعلــــم :

م

عدد

الموضوع

محاضرة

دروس

الساعات
4

2

2

2

اساسيات ونظم تقسيم النبات

8

4

4

3

تقسيم الكائنات المرتبطة بالمملكة النباتية

8

4

4

4

دراسة الطحلب

8

4

4

5

دراسة الحزازيات

4

2

2

6

دراسة التريديات

4

2

2

7

دراسة معراة البذور

4

2

2

8

دراسة ثصنيف العائالت الزهرية

16

8

8

مقدمة

1

عملية

 -1إلقاء المحاضرات
 -2عروض تقديمية Presentations
 -3العصف الذهني
 -4تكليف الطالب بإعداد بحوث و عروض تقديمية
 -5دراسة حالة case study

 -6أســـ ليل التعليــــــم
التعلــــــــــم لل ـــــــــ ب
ذ

القــــــــــــــــــــــــــــــدرا

 -1ساعات مكتبية زائدة
 -2الريادة الطالبية
 -3اإلرشاد األكاديمى

المحد دة:
 -7تقـويــم ال ـــ ب :
أ – األســــــــــــــــــــــــــــ ليل
المستخدمـة

 -1االمتحان النظري
 -2العروض التقديمية
 -3البحوث
 -4االمتحان العملى
 -5االمتحان الشفوى

ب -التوقيـــت

 -1امتحان تصف الترم و االمتحان النهائى  ......األسبوع السابع و السادس عشر
 -2العروض التقديمية

 ......طوال الفصل الدراسى

 -3البحوث

 ......طوال الفصل الدراسى

 -4االمتحان العملى والشفوى
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 ......األسبوع الخامس عشر

جــ -توزيع الدرجـــ

النسبة المئوية لكل تقييم:
 -1إمتحان نصف العام

% 10

 -2امتحان نهاية العام

% 60

 -3االمتحان الشفوي

% 10

 -4أعمال السنة( عروض تقديمية و بحوث) % 10

 -8ق ئمة الكتـــل

 -5االمتحان العملى

% 10

 -6المجموع

% 100

الـدراسيـــة

المـــراجـــع :

يوجد مؤلف للقسم

أ -مـــذكـــــرا
ب – كتــــل ملـــــزمــــة

يوجد مؤلف للقسم
محاضرات و هاند اوت معدة بواسطة القائمين على تدريس المقرر

جـ  -كتــــل مقتــرحـــة

1- Sivarajan, V. V., and N. K. Robenson (1991). Introduction to
Principles of Plant Taxonomy. 2nd ed. Cambridge Univ. UK.
2- Subrahmanyam, N. S. (1995). Modern Plant Taxonomy. Vikas Pub.

د – د ريــــ
نشـــرا

علميــة أ

Annals of Botany.

....الــــخ

منسق المـــ دة

http://www.sciencedirect.com

رئيــس مجلـس القســــم العلمـــى

أ د /سامية أحمد مدكور

أ.د /منال مصطفي عبد الحميد محمد
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