
                             

  

 

 (  12نموذج رقم )  

 دمنهور/ أكاديمية :  جامعة

 الزراعة كليــــة / معهــد : 

 أمراض نبات قســــــــــــــــم  : 

 توصيف مقــرر دراســـى 

 بيـانـات المقـــرر  -1

 نباتــــــاتال تقســـــيمســــــم المقـــــرر : ا 04346الرمز الكودى  : 

 الزهرية
  2017/2018الثالث: المستوى 

  ةمقررات إختياري
 وقايـــةبرنـــام  التخصـــ : 

 نبات ال

 1عملى :           2:  نظرى  عدد الوحدات الدراسية : 

 

 هدف المقــــــرر :  -2

 

 

 : بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادر على
 و زهريا امورفولوجيالنبات وصفا وصف  -1
 اوضعهالمختلفة و التى تنتمى لها النباتات لعائالت النباتية االتعرف على  -2

 في الوضع التقسيمي الخاص بها 
 

 المستهدف من تدريس المقـــرر :  -3

المعلومــــــــــات و  –أ 

 المفــاهيـم : 

 

 

 

 

 :قد اكتسب المفاهيم و المعارف التاليةالطالب  يكون بنهاية هذا المقرر 
خصائص الوصف المورفولوجي لألعضاء المختلفة للنبات وخاصة الزهرة لما لها من دور  -1

 ة التقسيم النباتي.في عملي

العائالت النباتية  التعرف على خصائص تشريح األزهار النباتية المختلفة لتوصيف و -2
 المختلفة.

المهــــــــــــــــــارات  -ب

 الذهنيـــة : 

 

 :على اأن يصبح الطالب قادر 
 تفسير اوجة الشبة و االختالف بين االنواع النباتية -1

ــــ  ــــارات  -جـ المهـــــ

المهنيـــــــــــــــــــــــــــــــة  

صــــــــــــــــــــــــــــــة الخا

 بالمقـــــــــرر : 

 

 

 أن يصبح الطالب قادر على أن:

 العائلة النباتية التى يتبعها نبات غير معرفيتعرف على  -1

 يشارك فى تعريف الفلورا فى النيئات المختلفة -2

 

المهـــــــــــــــــارات  –د 

 العـامـــة : 

 

 

 

 أن يصبح الطالب قادر على أن:
 عرض البيانات والمعلومات.  يف بةالمناس والبصرية السمعيةيستخدم الوسائل  -1
 .الجماعيفريق ويتفهم السلوك  ييعمل ف -2
 .المهنيالمجال ي يستخدم تكنولوجيات المعلومات وحزم البرمجيات ف -3
 .المتاحةيكتب مقاله علميه مستخدما المراجع  -4 



                             

  

 

محتـــــــــــــــــــــــــوى  -4

 المقــــرر : 

 

 

 

 

عدد  وضوعمال

 الساعات/

 األسابيع

دروس  محاضرة

 ريباتعملية/تد

 مقدمة
8 4 4 

 دراسة الزهرة
4 2 2 

 النورات و الثمار
8 4 4 

 طرق تصنيف النباتات الزهربة
4 2 2 

 ثصنيف النباتات وحبدة الفلقة
16 8 8 

 ثصنيف النباتات ثنائية الفلقة
16 

8 8 

 
ـــم  -5 أســاليا التعليــ

 و التعلــــم : 

 

 

 

 

 إلقاء المحاضرات -1
 Presentationsعروض تقديمية  -2
 العصف الذهني -3
 تكليف الطالب بإعداد بحوث و عروض تقديمية -4

 case studyدراسة حالة  -      5

ـــم  -6 أســاليا التعليــ

و التعلـــــم للـــــ ب 

ذوى القــــــــــــــــــــدرات 

 المحدودة : 

 

 ساعات مكتبية زائدة  -1
 الريادة الطالبية  -2
 يكاديماإلرشاد األ -3

 تقـويــم الــــ ب :  -7

األســــــــــــــــــــــاليا  –أ 

 خدمـة المست

 

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

 ...... األسبوع السابع و السادس عشر  امتحان تصف الترم و االمتحان النهائى  -1 التوقيـــت  -ب
 راسىالعروض التقديمية                       ...... طوال الفصل الد  -2
 ...... طوال الفصل الدراسى                              البحوث     -3
 ...... األسبوع الخامس عشر    الشفوى            و  العملى االمتحان -4

توزيـــــــــــــع  -جـــــــــــــــ

 الدرجـــات 

 

 :النسبة المئوية لكل تقييم
 % 10   متحان نصف العام                 إ -1
 % 60           امتحان نهاية العام           -2
 % 10       الشفوي                 االمتحان -3
 % 10 ) عروض تقديمية و بحوث(السنة أعمال -4



                             

  

 

 % 10           االمتحان العملى              -5
 % 100                               المجموع          

 قائمة الكتـــا و الـدراسيـــة و المـــراجـــع :   -8

 ــذكـــــرات مـ -أ

 

 محاضرات و هاند اوت معدة بواسطة القائمين على تدريس المقرر

ــــــــــــــــــــــــا  –ب  كتـــ

 ملـــــزمــــة 

 

 اليوجد

ـــــــــــــ  ـــــــــــــا  -ج كتـــ

 مقتــرحـــة 
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