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 ( 12نموذج رقم )

  دمنهور جامعة /
 الزراعة  ة /كلي
 أمراض النباتم  : قس

 توصيف مقــرر دراســـى 
 بيـانـات المقـــرر  -1

 04243  الرمز الكودى  :

 
فسييلولوالا النبييات أســـم المقــرر : 

 العام
  ثانيال: المستوى 

 2017/2018 الولاالفصل الدراسى 

 1عملى :         2:  نظرى   :  عدد الوحدات الدراسية  -التخصص: 
 

 هدف المقــــــرر :  -2
 
 
 

 :أن علىبنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادر 
 يتفهم طبيعة ودورالعمليات الفسيولوجية االساسية فى حياة النبات -1
دورها فى انتقال الذائبات عبراالغشية و تفهم العالقات المائية االساسية للخلية النباتية و  -2
 اة النباتحي
 تفهم طبيعة و ميكانيكية عمليات تخزين و انطالق الطاقة فى عملية التنفس و التمثيل   -3

 

 المستهدف من تدريس المقـــرر : -3
ــــــــــــــ      –أ  المعلومــ

 :المفــ هيـم
 :قد إكتسب المفاهيم و المعارف التاليةالطالب  يكون بنهاية هذا المقرر 

 لنباتالمعارف الساسية لفسيولوجيا ا -1

 عالقة تركيب عضيات الخلية بوظائفها -2

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

 را  المهــــــــــــــــــــــــــ -ب
  الذهنيـــة:

 :على اأن يصبح الطالب قادر 
 يفسر و يتفهم قدرة النبات على البقاء حيا و النمو و التفاعل مع البيئة المحيطة -1

 سلوك النبات تحت الظروف البيئية المختلفةب و  يتنبا يفسر -2

 يقدر متطلبات النبات  العطاء نمو صحى -3

ــــ را  المهنيـــ -ـ جـــ ة  المهـــــ
 : الخ صــــــة ب لمقـــــــــرر

 :أن يصبح الطالب قادر على
 تحديد االحتياجات الغذائية للنمو الجيد للنبات  -1
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 ات البيئيةإختبار استجابة النبات لالجهاد -2

 
ـــــــــــــــــــــــــ را   –د  المهــ

 العـ مـــة : 
 
 
 

 أن يصبح الطالب قادر على أن:
 فى عرض البيانات والمعلومات.  المناسبة والبصرية السمعيةيستخدم الوسائل  -1
 .الجماعييعمل فى فريق ويتفهم السلوك  -2
 .المهنييستخدم تكنولوجيات المعلومات وحزم البرمجيات فى المجال  -3
 .المتاحةلميه مستخدما المراجع يكتب مقاله ع -4

ــــــــــــــــــــــــــــــو   -4 محتــ
 المقــــرر:

 
 
 
 

عدد  وضوعمال م
 الساعات

دروس  محاضرة
 عملية

 2 2 4 مقدمة 1

2 
 

 تركيب الخلية
12 6 6 

 2 2 4 العالقات المائية للخلية 3

 4 4 8 العالقات المائية للنبات 4

 2 2 4 نفاذية االغشية و انتقال الذائبات فى النبات 5

 2 2 4 التغذية المعدنية فى النبات 6

 2 2 4 االنزيات  الباتية  التفاعالت البيكيميائية 7

 6 6 12 التمثيل الئضوئى 8

 2 2 4 التنفس    و تخزين الطاقة فى النبات 

 
ــــم  -5 أســـ ليل التعليــ

   التعلــــم : 
 

 إلقاء المحاضرات -1
 Presentationsعروض تقديمية  -2
 العصف الذهني -3
 تكليف الطالب بإعداد بحوث و عروض تقديمية -4
 case studyدراسة حالة  -5

ــــم  -6 أســـ ليل التعليــ
ـــــــ ب  ـــــــم لل ــ   التعلـــ
ذ   القــــــــــــــــــــــــــــــدرا  

  المحد دة:

 ساعات مكتبية زائدة  -1
 الريادة الطالبية  -2
 كاديمىاإلرشاد األ -3
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 تقـويــم ال ـــ ب :  -7
األســــــــــــــــــــــــــــ ليل  –أ 

 المستخدمـة 
 االمتحان النظري  -1
 عروض التقديميةال -2
 البحوث  -3
 االمتحان العملى                          -4
 االمتحان الشفوى  -5

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

 توزيع الدرجـــ    -جــ
 

 :النسبة المئوية لكل تقييم
 % 10   متحان نصف العام                 إ -1
 % 60              امتحان نهاية العام        -2
 % 10       الشفوي                 االمتحان -3
 % 10 (و بحوث ) عروض تقديميةالسنة أعمال -4
 % 10           االمتحان العملى              -5
 % 100                               المجموع -6

 ق ئمة الكتـــل   الـدراسيـــة   المـــراجـــع :   -8
 مؤلف للقسم يوجد   ــرا مـــذكـــ -أ

 ------- ملـــــزمــــة كتــــل  –ب 

  .Cooper, G.M. and Hausman, R.E. (2004) The Cell a Molecular approach      . كتــــل مقتــرحـــة  -جـ 

ASM Press, Washington, D.C. 

 Hopkins, W.G. (1995). Introduction to Plant Physiology. John Wiley & Sons. 

     Taiz, L. and Zeiger, E. (1991). Plant Physiology. Benjamin/ Cummings  

                  Publishing Company. 

 

ـة أ  د ريــــ   علميـ –د 
  لــــخانشـــرا   ....

 

        Plant Physiology. 

        Physiologia Plantarum .  
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 رئيــس مجلـس القســــم العلمـــى                        المـــ دة منسق                   
                                                      منال مصطفي عبد الحميدد/  أ                                          سامية احمد مدكورد/  أ                     

 


