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 أشناه اىحضىر اىَراحح .4
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 اىفصو / اىضْح .5
 فصيٍ 

 )اىنيٍ(ػذد اىضاػاخ اىذراصُح  .6
 صاػح  66

 2616/ 8/ 2 ذارَخ إػذاد هذا اىىصف  .7

 أهذاف اىَقزر .8

بالتركيب الداخمي لجسم النبات عن طريق تشريح أعضائه المختمفة ودراسة مواقعها  تعريف الطالب
واألنسجة المكونة لها وتكيفها لمقيام بوظائفها المختمفة ودراسة انواع الخاليا المكونة لها ووظيفة كل نوع . 

  Internal morphologyويعتبر هذا العمم في واقع األمر دراسة الشكل الداخمي لمنبات 

 
 
 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.



 وطزائق اىرؼيٌُ واىرؼيٌ واىرقٌُُ َقزراخ اىٍخزخ .16

 هذاف اىَؼزفُح األ -أ

( ذطىَز قذرج اىطاىة ػيً اصرذمار ٍا ذؼيَه  Knowledgeاىَضرىي األوه ذطىَز اىَؼارف  )  -1أ

 .ػِ اىرزمُة اىذاخيٍ ىدضٌ اىْثاخ

ذطىَز اىقذرج Comprehension )مستوى االستيعاب )الفهمتحسين  اىَضرىي اىثاٍّ -2أ

 ػيً اىرفضُز و اىرْثؤ واالصرْراج . 

 Application )التطبيقية   )تطوير القدرات اىَضرىي اىثاىث    -3أ

 Analysis التحليلالقدرة على اىَضرىي اىزاتغ امضاب اىطاىة  -4أ

مستوى ) اىَضرىي اىخاٍش ذطىَز قذرج اىطاىة ػيً دٍح االفنار واىَؼيىٍاخ  -5أ
 ( وهٍ ػنش اىرحيُو  Synthesis التركيب

) ذطىَز قذرج اىطاىة ػيً اػطاء حنٌ ػيً قَُح  Evaluation التقويماىَضرىي اىضادس   -6أ

 اىَادج اىَرؼيَح .

 َقزر.اىخاصح تاى ُحاىَهاراذاألهذاف   -ب 

 Observation) (المالحظة ذحضُِ قذرج اىطاىة ػيً  – 1ب 

 Imitation التقليد والمحاكاة :أُ َرؼيٌ مُفُح   - 2ب 

 Experimentation التجريبأُ َرؼيٌ أصيىب    - 3ب 

 طزائق اىرؼيٌُ واىرؼيٌ      

 اىَحاضزج   واصرخذاً اىضثىرج واالىقاء . -
 اىؼزوض اىرىضُحُح ) االصرؼاّح تاىَخططاخ واىصىر واالفالً اىرؼيَُُح(  -
 اىَْاقشح اىرفاػيُح  -
 اىرؼيٌُ اىذاذٍ -

 
 طزائق اىرقٌُُ      

 اخرثاراخ قصُزج شفهُح وذحزَزَح  -
 اػذاد ذقارَز -
 اخرثاراخ ػَيُح  -
 واخثاخ تُرُح  -
 ٍضاهَاخ وّشاطاخ أخزي  -
 األهذاف اىىخذاُّح واىقَُُح  -ج

  Receiving  ذؼيٌُ اىطاىة ػيً االصرقثاه ) اىرقثو/ االصرالً ( -1ج

 Responding االصرداتحذطىَز قذرج اىطاىة ػيً   -2ج

   Valuing أُ َرَنِ اىطاىة ٍِ اىرقٌُُ )أػطاء قَُح (  -3ج

 Organization اىرْظٌُ اىقٍَُذحضُِ قذراخ اىطاىة ػيً   -4ج   

 . Characterization by Valueذناٍو اىقَُح ٍغ صيىك اىفزد ) إػطاء صَه شخصُح (  -5ج



 

 طزائق اىرؼيٌُ واىرؼيٌ     

 اخزاء ٍْافضاخ ػيَُح  ٍَرؼح ) فزدَح أو فزقُح (.  -
 ذْظٌُ ٍحاضزاخ ٍِ اػذاد اىطيثح . -
 ذنىَِ خَاػاخ ػَو ذطىػُح .  -
 اىزحالخ اىؼيَُح . -

 طزائق اىرقٌُُ    

 

 ذخصُص خىائز ) مرة ، شهاداخ ذقذَزَح (  -
 ذخصُص خزء ٍِ ذقٌُُ اىطاىة ػيً ٍشارماذه فٍ ذيل اىْشاطاخ  -
اىقضٌ اىؼيٍَ أو فٍ اىَىقغ االىنرزوٍّ  ىؼزض صىر وّراخاخ و اصَاء اىطيثح ذخصُص ٍناُ فٍ  -

 اىَرَُزَِ .
 اىَْقىىح ) اىَهاراخ األخزي اىَرؼيقح تقاتيُح اىرىظُف واىرطىر اىشخصٍ (.اىرأهُيُح اىؼاٍح و اىَهاراخ -د 

 ذؼيٌُ اىطاىة ٍهاراخ اىرىاصو اىشفهٍ واىرحزَزٌ  -1د

اصرخذاً االدواخ اىرنْيىخُح اىحذَثح  ماصرخذاً اىحاصىب واالّرزّد واىثزاٍح اىؼيَُح اىخاصح  -2د

 تاػذاد اىرقارَز واىدذاوه واالشناه واىؼزوض . 

 ذشدُغ اىطاىة ػيً اىؼَو اىدَاػٍ ضَِ فزَق ػَو . -3د

 ذَُْح قذراخ اىطاىة ػيً االصرفادج اىَثيً ٍِ اىىقد ) ادارج اىىقد ( . -4د



 اىثُْح اىرحرُح  .12

 أساسيات علم تشريح النبات  ـ اىنرة اىَقزرج اىَطيىتح 1

 تُْح اىَقزر .11

ٍخزخاخ اىرؼيٌ  اىضاػاخ األصثىع

 اىَطيىتح
اصٌ اىىحذج / أو 

 اىَىضىع
 طزَقح اىرقٌُُ طزَقح اىرؼيٌُ

1 

باجلسم تعريف الطالب  4
النبايت وتركيبه الداخلي من 

حيث مكونات أعضائه من 
 االنسجة واخلاليا ووطائفهما

واىميتو  النباتتشريح علم 
جسم  والتعرف علىواىدافه

النبات االبتدائي ونموه 
 والثانوي ونموه

 

  

2 4 

الطالب بانواع اخلاليا تعريف 
وكيفية التمييز بينها ووظيفة كل 

 نوع من اخلاليا

مكوناتها الحية  -الخلية النباتية
 وغير الحية

  

   جدار الخلية والنقر وانواعها  4 3

4 4 
االنسجة المرستيمية  ونظريات  

 نشوء القمة النامية
  

5 4 
االنسجة -االنسجة المستديمة 

 الضامة
  

6 4 
النسيج البرنكيمي  

   والكولنكيمي والسكلرنكيمي
  

   الخشب واللحاء  4 7

8 4 

نسيج  -الخاليا االفرازية 
 الثمرة

  

9 4 
انواعها –المعقدات الثغرية  

 وخالياىا/ الشعيرات
  

16 4 
التركيب الداخلي للجذر  

 والساق والورقة
  

11 4 
التغلظ الثانوي في جسم  

 النبات
  

12 4 
انواع الخشب والفرروقات بين  

 االنواع
  

   الكمبيوم الوعائي  4 13

14 4 

 -الكمبيوم الفليني –البريدم  
بريدرم الجروح -القلف  

  

    فصلي امتحان  4 15



  Anatomy of flowering -1 )اىَصادر(  ـ اىَزاخغ اىزئُضُح 2

2- Atlas of plant structure 

3- plant Systematic  

 

 

 

 اـ اىنرة واىَزاخغ اىرٍ َىصً تها                

 ( اىَدالخ اىؼيَُح ، اىرقارَز ،.... ) 

Journal of Botany  

INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED 

RESEARCH   

Advances in Bioresearch 

 

ب ـ اىَزاخغ االىنرزوُّح، ٍىاقغ االّرزُّد 

.... 
 

 
 خطح ذطىَز اىَقزر اىذراصٍ  .13

 

ىرشزَح اىْثاخ فٍ ذطىَز ٍفزداخ اىَْهح تحُث ذىامة اىرطىراخ فٍ ٍداه االصرخاٍاخ اىرطثُقُح  -

 اػرَاد طزائق ذذرَش ٍضرحذثح .ٍخريف اىَداالخ 

 االطالع ػيً ذدارب اىذوه االمثز ذطىرا فٍ هذا اىَداه واالصرفادج ٍِ خثزاذهٌ اىَرزامَح .  -

 ذشزَح اىْثاخاىؼَو ػيً اّشاء ٍخرثزاخ ٍرخصصح فٍ ٍداه  -

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


