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توصيف مقــرر دراســـى
 -1بيـانـات المقـــرر
الرمز الكودى 04346 :

اســــــم المقـــــرر  :تقســـــيم النباتــــــات المستوى :الثالث2018/2017

الزهرية

التخصـــ
النبات

مقررات إختيارية

 :برنـــام وقايـــة عدد الوحدات الدراسية  :نظرى 2 :

 -2هدف المقــــــرر :

عملى 1 :

بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادر على :
 -1وصف النبات وصفا مورفولوجيا و زهريا
 -2التعرف على العائالت النباتية التى تنتمى لها النباتات المختلفة ووضعها
في الوضع التقسيمي الخاص بها

 -3المستهدف من تدريس المقـــرر :
أ – المعلومــــــــــات و بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قد اكتسب المفاهيم و المعارف التالية:
المفــاهيـم :
 -1خصائص الوصف المورفولوجي لألعضاء المختلفة للنبات وخاصة الزهرة لما لها من دور
في عملية التقسيم النباتي.

 -2خصائص تشريح األزهار النباتية المختلفة لتوصيف والتعرف على العائالت النباتية
المختلفة.

قادر على:
ب -المهــــــــــــــــــارات أن يصبح الطالب ا

الذهنيـــة :

 - 1تفسير اوجة الشبة و االختالف بين االنواع النباتية

جـــــ  -المهـــــــــارات أن يصبح الطالب قادر على أن:

المهنيـــــــــــــــــــــــــــــــة
الخاصــــــــــــــــــــــــــــــة
بالمقـــــــــرر :

 -1يتعرف على العائلة النباتية التى يتبعها نبات غير معرف
 -2يشارك فى تعريف الفلورا فى النيئات المختلفة

د – المهـــــــــــــــــارات أن يصبح الطالب قادر على أن:

العـامـــة :

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

 -4محتـــــــــــــــــــــــــوى
المقــــرر :

الموضوع
مقدمة

عدد
الساعات/
األسابيع

دراسة الزهرة
النورات و الثمار
طرق تصنيف النباتات الزهربة
ثصنيف النباتات وحبدة الفلقة
ثصنيف النباتات ثنائية الفلقة

محاضرة

دروس
عملية/تدريبات
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 -1إلقاء المحاضرات

 -5أســاليا التعليـــــم
و التعلــــم :

 -2عروض تقديمية Presentations
 -3العصف الذهني
 -4تكليف الطالب بإعداد بحوث و عروض تقديمية
5

 -6أســاليا التعليـــــم
و التعلـــــم للـــــ ب
ذوى القــــــــــــــــــــدرات
المحدودة :
 -7تقـويــم الــــ ب :
أ – األســــــــــــــــــــــاليا
المستخدمـة

 دراسة حالة case study -1ساعات مكتبية زائدة
 -2الريادة الطالبية
 -3اإلرشاد األكاديمي

 -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

 ......األسبوع الخامس عشر

جـــــــــــــــ -توزيـــــــــــــع النسبة المئوية لكل تقييم:

الدرجـــات

 -1إمتحان نصف العام

% 10

 -2امتحان نهاية العام

% 60

 -3االمتحان الشفوي

% 10

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

 -5االمتحان العملى

% 10

المجموع

% 100

 -8قائمة الكتـــا و الـدراسيـــة و المـــراجـــع :
أ -مـــذكـــــرات

محاضرات و هاند اوت معدة بواسطة القائمين على تدريس المقرر

ب – كتـــــــــــــــــــــــــــا
ملـــــزمــــة
جـــــــــــــ  -كتــــــــــــــــا
مقتــرحـــة

د – دوريـــــــــــــــــــــات
علميـــة أو نشـــرات
 .........ألــــخ
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