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 -2هدف المقــــــرر :

عملى 1 :

بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادر على أن:
 - 1يتفهم طبيعة ودورالعمليات الفسيولوجية االساسية فى حياة النبات
 - 2تفهم العالقات المائية االساسية للخلية النباتية وانتقال الذائبات عبراالغشية ودورها فى
حياة النبات

 - 3تفهم طبيعة و ميكانيكية عمليات تخزين و انطالق الطاقة فى عملية التنفس و التمثيل

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

أ – المعلومــــــــــــــــ

 -1المعارف الساسية لفسيولوجيا النبات

المفــ هيـم:

 -2عالقة تركيب عضيات الخلية بوظائفها
 -3تفهم عالقة تركيب االغشية الخلية بالوظائف الحيوية للنبات من تغذية وتنفس تمثيل
ضوئى

ب -المهــــــــــــــــــــــــــ را
الذهنيـــة:

قادر على:
أن يصبح الطالب ا
 -1يفسر و يتفهم قدرة النبات على البقاء حيا و النمو و التفاعل مع البيئة المحيطة
 -2يفسر و يتنبا بسلوك النبات تحت الظروف البيئية المختلفة
 -3يقدر متطلبات النبات العطاء نمو صحى

جــــ  -المهـــــــــ را المهنيـــة أن يصبح الطالب قادر على:
الخ صــــــة ب لمقـــــــــرر

:

 -1تحديد االحتياجات الغذائية للنمو الجيد للنبات
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 -2إختبار استجابة النبات لالجهادات البيئية
د – المهـــــــــــــــــــــــــــ را
العـ مـــة :

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.

 -4محتــــــــــــــــــــــــــــــــو
المقــــرر:
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التغذية المعدنية فى النبات
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االنزيات الباتية التفاعالت البيكيميائية
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مقدمة

1

تركيب الخلية

التنفس

التعلــــم :

و تخزين الطاقة فى النبات

 -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

الساعات

عملية
2

2

 -5أســـ ليل التعليــــــم

عدد

محاضرة

دروس

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

المحد دة:
2

 -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

جــ -توزيع الدرجـــ

 ......األسبوع الخامس عشر

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

المـــراجـــع :

الـدراسيـــة

يوجد مؤلف للقسم

أ -مـــذكـــــرا
ب – كتــــل ملـــــزمــــة

جـ  -كتــــل مقتــرحـــة
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