
  نموذج وصف المقرر

  

  وصف المقرر

  

  

 كلیة العلوم  –جامعة دیالى  المؤسسة التعلیمیة .1

 قسم علوم الحیاة  المركز/  علمي القسم ال .2

  305BIPPفسلجة نبات رمز المقرر/ اسم  .3

 الزامي  أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي  السنة/ الفصل  .5

 )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .6
 ) ساعة علمي30+ ساعة نظري  30( ساعة  60

 2016/ 8/ 2 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

.التعرف على أھمیة الماء بالنسبة للنبات ودراسةالعالقات المائیة - 1 

 
.التعرف الجھد المائي ومكوناتھ ونظریات حركة وإمتصاصوإنتقال الماء  -2  

 
 

دراسة البناء الضوئي والتعرف على تفاعالت الضوء وتفاعالت الظالم في النباتات ثالثیة  -3
.ورباعیة الكاربون والنباتات العصاریة الكاربون   

.دراسة التنفس في النبات والتعرف على أنواع التنفس ومعامل التنفس وآلیة التنفس  -4  

 
التعرف على الھرمونات النباتیة أنوعھا األوكسیناتوالجبرلیناتوالسایتوكاینینات  -5

 .وحامض األبسیسك واإلثلین ، وأھمیة تلك الھرمونات 

 

  

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
والبد من الربط بینھا وبین وصف . المتاحةالتعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج



 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .10

 ھداف المعرفیة األ -أ

تطویر قدرة الطالب على استذكار ما تعلمھ  ) Knowledge(المستوى األول تطویر المعارف    -1أ
  . الحقائق العلمیة فیما یخص فسلجة النبات عن 

تطویر القدرة Comprehension )الفهم(مستوى االستيعاب حتسني  المستوى الثاني -2أ

  . على التفسیر و التنبؤ واالستنتاج 

  Application )(التطبيقية   تطوير القدرات المستوى الثالث    -3أ

  Analysis التحليلالقدرة على المستوى الرابع اكساب الطالب  -4أ

مستوى ( المستوى الخامس تطویر قدرة الطالب على دمج االفكار والمعلومات  -5أ

  وھي عكس التحلیل )  Synthesis الرتكيب

تطویر قدرة الطالب على اعطاء حكم على قیمة (  Evaluation التقوميالمستوى السادس   -6أ

 .المادة المتعلمة 

  .مقررالخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
  Observation)  (المالحظة تحسین قدرة الطالب على  – 1ب 

  Imitation :التقليد واحملاكاة أن یتعلم كیفیة   - 2ب 

 Experimentation التجريبأن یتعلم أسلوب    - 3ب 

 طرائق التعلیم والتعلم      

 .المحاضرة   واستخدام السبورة وااللقاء  -

 )العروض التقدیمیة () االستعانة بالمخططات والصور واالفالم التعلیمیة( العروض التوضیحیة  -

 المناقشة التفاعلیة  -

  التعلیم الذاتي -
 

 طرائق التقییم      

 اختبارات قصیرة شفھیة وتحریریة  -

 اعداد تقاریر -

 اختبارات عملیة  -

 واجبات بیتیة  -

 مساھمات ونشاطات أخرى  -

  األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
    Receiving  )االستالم / التقبل( تعلیم الطالب على االستقبال  -1ج

  Responding االستجابةتطویر قدرة الطالب على   -2ج
     Valuing )أعطاء قیمة (أن یتمكن الطالب من التقییم   -3ج

  Organization التنظیم القیميتحسین قدرات الطالب على   - 4ج   
 . Characterization by Value) إعطاء سمھ شخصیة ( تكامل القیمة مع سلوك الفرد  -5ج



  

 علیم والتعلم طرائق الت    

 ). فردیة أو فرقیة ( اجراء منافسات علمیة  ممتعة  -

 .تنظیم محاضرات من اعداد الطلبة  -

 . تكوین جماعات عمل تطوعیة  -

 .الرحالت العلمیة  -

 طرائق التقییم    

  
 ) كتب ، شھادات تقدیریة ( تخصیص جوائز  -

 تخصیص جزء من تقییم الطالب على مشاركاتھ في تلك النشاطات  -

تخصیص مكان في القسم العلمي أو في الموقع االلكتروني  لعرض صور ونتاجات و اسماء الطلبة  -
 .المتمیزین 

  ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المنقولة التأھیلیة العامة و المھارات - د 
  تعلیم الطالب مھارات التواصل الشفھي والتحریري  - 1د
استخدام االدوات التكنلوجیة الحدیثة  كاستخدام الحاسوب واالنترنت والبرامج العلمیة الخاصة  - 2د

  . باعداد التقاریر والجداول واالشكال والعروض 
  .تشجیع الطالب على العمل الجماعي ضمن فریق عمل  - 3د
 ) .ادارة الوقت ( تنمیة قدرات الطالب على االستفادة المثلى من الوقت  - 4د
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 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

أو / اسم الوحدة 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

1 4 

التركیب الكیمیائي للماء ،   
الخصائص الفیزیائیة للماء 

، األھمیة الفسیولوجیة 
  .للماء  ، اإلنتشار 

 و المحاضرة
العروض 

  التوضیحیة
والمناقشة 

و التعلیم   التفاعلیة
 الذاتي

اختبارات شفھیة 
وتحریریة وعملیة 
یومیة وشھریة  
 وتقاریر علمیة

2 4 
التنافذ  ، طرق قیاس الضغط  

التنافذي ،  العوامل المؤثرة 
في الضغط التنافذي، التشرب

  

= = 

3 4 
إمتصاص الماء ، نظریات  

 = = إمتصاص الماء ، 

4 4 
العوامل المؤثرة في  

الماء ، إنتقال  إمتصاص
.الماء   

= = 

5 4 

البناء الضوئي ،  
البالستیدات الخضر ، 

تركیب الضوء ، صبغات 
.البناء الضوئي ،  

= = 

6 4 
تفاعالت الضوء ، تثبیت  

ثاني أوكسید الكاربون في 
 نباتات ثالثیة الكاربون

= = 

 = = إمتحان الشھر األول  4 7

8 4 

تثبیت ثاني أوكسید  
رباعیة الكاربون في 

 الكاربون ،
= = 

9 4 

تثبیت الكاربون في  
النباتات العصاریة ، 

التنفس الضوئي ، العوامل 
 المؤثرة في البناء الضوئي

= = 

10 4 
التنفس ، معامل التنفس ،  

آلیة التنفس ،التحلل 
 السكري ، دورة كریبس ، 

= = 

11 4 
نظام نقل الطاقة، العوامل  

.المؤثرة في التنفس   = = 

 = = إمتحان الشھر الثاني   4 12

13 4 

الھرمونات النباتیة ،  
منظمات النمو ، التركیز 
الفسیولوجي ، اإلختبار 

الحیوي ، منشطات النمو ، 
 األوكسینات

= = 

14 4 
الجبرلینات ،  

 = = السایتوكاینینات ،

15 4 
مثبطات النمو ، حامض  

.األبسیسك ، اإلثلین   = = 
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علم فسیولوجیا النبات  عبد القادر ، فیصل ، فھیمة عبد اللطیف ، أحمد  - ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
الجمھوریة . .  1982.شوقي ، عباس أبو طبیخ ، غسان الخطیب 

دار الكتب للطباعة . وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي . العراقیة 
. والنشر  

ظیم كاظم دمحم عبد الع. علم فسلجة النبات  د -2  
 

..   2001.یاسین ، بسام عبد القادر . أساسیات فسیولوجیا النبات  -1     )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2
2001.كلیة العلوم جامعة قطر   

   2- Taiz ,L. and E. Zeiger.2002. Plant Physiology, 3rd 

ed.Sinauer Associates 

 
اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                

 ) .... ,التقاریر , المجالت العلمیة ( 

جابر خمتار ابو . د.فسيولوجيا وبيولوجيا النبات اجلزيئية اثناء االجهاد املائي 

 .جاد هللا 

مواقع االنترنیت , ب ـ المراجع االلكترونیة
.... 

Journal of Plant Physiology 
Plant Physiology 
Indian Journal of Plant Physiology 
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  لفسلجة النبات منتطویر مفردات المنھج بحیث تواكب التطورات في مجال االستخامات التطبیقیة  -

  .أجل تنمیة مستدامة 
  .وربط  الجانب النظري بالجانب التطبیقي العملي اعتماد طرائق تدریس مستحدثة  -
  . االطالع على تجارب الدول االكثر تطورا في ھذا المجال واالستفادة من خبراتھم المتراكمة  -
  .  فسلجة النبات العمل على انشاء مختبرات متخصصة في مجال  -

  
  
 

  

 


