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 (1تصنيف نبات ): مواصفات مقرر

 

i.  عامة عن المقررمعلومات General information about the course  : 

1.  
 اسم المقرر

Course Title ( 1تصنيف نبات)  

2.  
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 
 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالي
Total محاضرات 

Lecture 
 عملي

Practical 
 تمارين/سمنار

Seminar/Tutorial 

2 1 ----- 3 

4.  
 المستوى والفصل الدراسي
Study Level and Semester  الفصل الثاني -المستوى الثاني 

5.  
 )إن وجدت(المقرر المتطلبات السابقة 

Pre-requisites (if any) 
(، أساسيات علم 2(، أحياء عام )1أحياء عام )

 النبات

6.  
 ()إن وجدتالمتطلبات المصاحبة 

Co-requisites (if any) 
-------- 

7.  
 المقرردرس له يالبرنامج الذي 

Program (s) in which the course is offered 
 

 كيمياء / قسم العلوم الحياتية–نبات 

8.  
 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the course  المصطلحات(اللغة العربية + اللغة أنجليزية( 

9.  
 نظام الدراسة

Study System  / منتظمنظام فصلي 

10.  
 معد)و( مواصفات المقرر

Prepared By 
 أ.م.د/ حسن محمد حسن إبراهيم

11.  
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 
 

 

 الساعة المعتمدة للعملي والتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس. :مالحظة

ii.  المقرروصف Course Description: 

 وصف المقرر  باإلنجليزية وصف المقرر  بالعربية

تصنننننننيف  بعلم الطالب تعريف الى المقرر هذا يهدف

)التعريف والتسميه و العالقة التطور( و  النبات و اسسة

المراحل التى مربها و عالقتة بالعلوم النبانية االخرى،  

التركيبية )المظهرية  الصفاتعلى  من التعرفو تمكينه 

)الوعائية و االلوعائية(  النباتية مجاميعلل والتشننريحية(

 مفاااا ي لعمنننل  الالزمنننة والمهنننارة الخبرة ئنننهأعطننناو

 طريق عن النباتات المجاميع بين للتمييز  صاااااا يفية

 التقسننيمية مجموعاتها فى ووضننعهاالمظهرية  صننفاتها

 .المناسبة

This course aims to: 

- Introduce the student to Plant 

Taxonomy and its principles ( 

identification, nomenclature, 

evolution), stages and relation to other 

Plant sciences 

- Enable the student to recognize the 

Morphological (Vegetative and 

Reproductive) characters of different 

plant (Vascular and nonvascular) 

groups  

- Give the student  the experience and 

skill necessary to design taxonomical 

keys to distinguish between plants 

groups through their morphological 

characteristics and arrange them in 

their appropriate taxonomical groups 
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iii.  تعلم المقررمخرجات Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 الطالب يكون سوف المقرر دراسة من االنتهاء بعد

 : أن على قادرا

After completing the course, the student will be 

able to: 

a1- 
ية  يلخص  المبادئ و المفاهيم  االسننننننناسنننننن

 المتعلقة بعلم  تصنيف النبات

Summarizes the fundamental 

principles of plant taxonomy 

a1. 

a2- 
يسننننننرد المجموعات الرئيسننننننية النباتية  و 

 خصائصها التركيبية 

Lists the major plant groups and 

their structural  properties  

a2. 

b1- 
بين المجننناميع التطورينننة  العالقنننة  يفسننننننر

 النباتية الرئيسية

Explain the evolutionary 

relationship between the major 

plant groups. 

b1. 

c1- 

يسنننننتخدام  االدوات اةسننننناسنننننية ا لحقلية  و 

المعمليننة و العينننات المعشننننننبيننة والمفنناتي  

التصننننيفية المورفولوجية  لتصننننيف النباتية  

ستالمختلفة الى  مستوى العاائلة و بها الى ين

 مجاميعها التصنيفية العليا

Utilize field instruments, 

laboratory instruments 

herbarium specimens, and 

artificial taxonomic keys, to 

classify different plant specimens 

to the family level or above. 

c1. 

c2- 

يصننمم مفاتي  تصنننيفية مرفولوجية  خاصننة 

الى مسننننننتوي العننائلننة او اعلى للتمييز بين 

 .المختلفةالعوائل النباتية 

Design artificial taxonomic keys 

based on morphological 

characters to distinguish between 

different plant families. 

c2. 

d1- 

المعملية و الحقلية عن النباتات  يعد التقارير

عمل بمرونة ضمن وال خصائصها المظهريةو

 فريق او قائد للفريق

Prepare laboratory and field 

reports about plants and their 

Morphological properties and 

works flexibly as a member of a 

team or as a team leader 

d1. 

d2- 

 البحث عن المعلومات يتعلم ذاتيا من خالل 

المصادر  في النباتات تصنيف الالزمة عن

  المختلفة

Self-learning through 

investigation and searching for 

the necessary taxonomical 

information about different 

plants from different resources 

d2. 

 

iv.  المقرر مع مخرجات التعلم للبرنامج مخرجات تعلممواءمة: 
Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs (Program Intended Learning Outcomes  (  

 مخرجات التعلم المقصودة من المقرر
(Course Intended Learning Outcomes) 

 مخرجات التعلم المقصودة من البرنامج
(Program Intended Learning Outcomes  (  

a1 - المبادئ و المفاهيم  االسننننننناسننننننية   يلخص

 تصنيف النبات  المتعلقة بعلم

A2  ةالبيولوجييستعرض النظريات و المفاهيم 

 النباتية والكيميائية بكفائة

a2– و   يسرد المجموعات الرئيسية النباتية

  التركيبيةخصائصها 
A3 

يسرد المجموعات الرئيسية من الكائنات 

و و منتجاتها  النباتية  خاصةالحية و 
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 باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم مخرجات التعلم مواءمة
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

 التعليم والتعلم مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجيةمواءمة أوال: 

 :والتقويم
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم
Knowledge and Understanding CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 التقويم استراتيجية
Assessment Strategies 

a1- 
المبادئ و المفاهيم  االساسية   يلخص

 تصنيف النبات  المتعلقة بعلم

 المحاضرة -

 التفاعلية

 الحوار -

 والمناقشة

 العصف -

 الذهني

التكليفات والواجبات-  

كوز -  

 و اختبار نصف الفصل -

 نهاية الفصل )نظري(

a2- 
و   يسرد المجموعات الرئيسية النباتية

  التركيبيةخصائصها 

 المحاضرة -

 التفاعلية

التكليفات والواجبات -  

كوز -  

يستعرض خصائصها االساسية، التي تميزها 

 الكائناتعن غيرها من 

b1- 
بين المجاميع التطورية  العالقة  يفسر

 النباتية الرئيسية
B1 

يفسر العمليات الحيوية االساسية في 

بين المفاهيم اةساسية فى  و يربط النباتات

 .علم النبات وكيمياء النبات

c1- 

الحقلية  و  اةساسية االدوات  يستخدام

و العينات المعشبية والمفاتي   المعملية

لتصنيف النباتية    لمورفولوجيةالتصنيفية ا

بها الى ينستو المختلفة الى  مستوى العاائلة

 مجاميعها التصنيفية العليا
C3 

 يصنف نباتات البيئة اليمنية الى مستوي

وينسبها الى مجاميعها التصنيفية  العائلة

العليا تبعا للصفات االساسية المورفولوجية 

 والتشريحية

c2- 

 تصنيفية مرفولوجية  خاصة يصمم مفاتي 

للتمييز بين  الى مستوي العائلة او اعلى

 .العوائل النباتية المختلفة

d1- 

 يعد التقارير المعملية و الحقلية عن النباتات 

و العمل بمرونة  خصائصها المظهريةو

 ضمن فريق او قائد للفريق

D1 
 عمليةلمالتقارير ا يجيد مهارات إعداد

 والمهنية

D2 يعمل بمرونة ضمن فريق او قائد للفريق 

d2- 

المعلومات البحث عن  يتعلم ذاتيا من خالل 

المصادر  في  النباتات تصنيف الالزمة عن

  المختلفة
D3 

يتعلم ذاتيا من خالل االستقصاء والبحث عن 

المعلومات المطلوبة من قواعد البيانات 

 .بإستخدام الحاسوب او بالتواصل الفعال
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 الحوار -

 والمناقشة

 الذهني العصف -

 العملي التطبيق -

 و اختبار نصف الفصل -

 نهاية الفصل )نظري

 (وعملي

 

 التدريس والتقويم:     مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجيةمواءمة ثانيا: 
Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              

 مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية
Intellectual Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 

Strategies 

b1- 
بين المجاميع التطورية  العالقة  يفسر

 النباتية الرئيسية

 المحاضرة -

 التفاعلية

والمناقشة الحوار -  

 الذهني العصف -

 التكليفات والواجبات-

 كوز -

 اختبار نصف الفصل-

نهاية الفصل  و

 )نظري(

 

التدريس  باستراتيجية مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية(مواءمة  ثالثا:

 :والتقويم
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 المهارات المهنية والعمليةمخرجات المقرر/ 
Professional and Practical Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 
Strategies 

c1- 

و   لحقليةا اةساسية االدوات  ستخدامي

ة والمفاتي  يالمعشبالعينات  و المعملية

لتصنيف   لمورفولوجيةا التصنيفية

 الى  مستوى العاائلة المختلفة نباتية ال

 التصنيفية العليابها الى مجاميعها ينسjو

العملي التطبيق-  

التطبيق الحقلي-  

- التعاوني التعلم   

 كتابة تقارير معملية -
 و حقلية

 اختبار نصف الفصل -
 (ونهاية الفصل )عملي

c2- 
  مرفولوجية يصمم مفاتي  تصنيفية

 الى مستوي العائلة او اعلى خاصة

 .ن العوائل النباتية المختلفةللتمييز بي

التفاعلية المحاضرة  

العملي التطبيق -  

 والمناقشة الحوار -
 الذهني العصف -

I. التكليفات والواجبات 
 كتابة تقارير معملية -
 اختبار نصف الفصل -

ونهاية الفصل 

()عملي  

 

     التدريس والتقويم: ةمخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجيمواءمة رابعا: 
 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجات المقرر 
Transferable (General) Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment Strategies 

d1- التقارير المعملية و الحقلية عن  يعد

عمل الو  خصائصها المظهريةوالنباتات 

 فريق او قائد للفريقبمرونة ضمن 

العملي التطبيق-  

 التطبيق الحقلي-
 التعاوني التعلم -

كتابة تقارير  -

و حقلية معملية  
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d2- 

البحث عن  يتعلم ذاتيا من خالل 

 النباتات تصنيف المعلومات الالزمة عن

 المصادر المختلفة في

 ت التفاعليةالمحاضرا -
 الذاتي التعلم -

 

التكليفات والواجبات -  

كوز -  

 اختبار نصف الفصل -

نهاية الفصل )نظري( و  

 
 

v.  محتوى المقررموضوعات Course Content 
 

النظري الجانب  أوال: موضوعات Theoretical 

Aspect                                                       

 الرقم

Order 

الموضوعات 

 الرئيسة/ الوحدات

Topic List / 

Units 

 التفصيليةالموضوعات 

Sub Topics List 

عدد 

 اةسابيع 
Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

رموز 
مخرجات 

التعلم 

 للمقرر

(CILOs) 

1 
 مقدمة

 

  مقدمة تعريفية عن علم تصننننيف النبات و
 اهميتة

 المراحل التى مربها علم تصنيف النبات 
  عالقة علم تصنننيف النبات بالعلوم النباتية

 االخرى

1 2 a1 

2 

النباتات 
الالوعائية و 
النباتات 
 الوعائية

  النبننناتنننات الالوعنننائينننة ) النبننناتنننات
 الحزازية(

 خصائصها. -
 :قسم الحزازيات الكبدية المنبطحة 

 خصائصها. -
 ريشنننننننيننننا )تركيننننب   نبننننات ال

 دورةالحياة(

  تركينننب   نبنننات المننناركنننانتينننا(

 دورةالحياة(

  القرناءقسم الحزازيات الكبدية: 

 خصائصها. -
   تركيب   نبات االنثوسنننننننيرو(

 .دورةالحياة(

 القائمة قسم الحزازيات 

 خصائصها. -
  تركينننب   السنننننننفننناجنم نبنننات(

 دورةالحياة(

  الفيوننننناريننننا)تركيننننب   نبننننات
 دورةالحياة(

2 4 

a2,b1, 

c2,d2 

 

3 

النباتات 
الالوعائية و 
النباتات 
 الوعائية

 اوال: النباتات التريدية

 خصائصها -
 النباتات التريدية صغيرة االوراققسم •

 خصائصها -

3 6 

a2,b1, 

c2,d2 
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 تركيننننب   نبننننات الليكوبوديوم(

 دورةالحياة(

  تركيننب   نبننات السنننننننالجنيلال(

 دورةالحياة(

 قسم النباتات المفصلية 

خصائصها -  

  تركيب   نبات ذيل الحصنننننننان(

 دورةالحياة(

 قسم النباتات السرخسية 

خصائصها -  

 تركيب   دورةالحياة(نبات كزبرة البئر(  

 قسم النباتات السيلوتية 

خصائصها -  

  لوم ي )تركيننننب   نبننننات السننننننن

 دورةالحياة(

4 

النباتات 
الالوعائية و 
النباتات 
 الوعائية

 ثانياُ: النباتات البذرية

 خصائصها -

 عاريات البذور -1
خصائصها -  

  تركيننننب   نبننننات الصننننننننوبر (

 دورةالحياة(

1 2 

a2,b1, 

c2,d2 

 

5 

النباتات 
الالوعائية و 
النباتات 
 الوعائية

 مغطات البذور-2

 خصائصها: -

 :الزهرة* 

تركيبهنننا، التربيع الزهري، القنننانون  -

الزهري، المسننننننقط الزهري ، النورات و 

 الثمار 
 تكشف المتك -

 و انواع البويضات تكشف البويضات -
 التلقيح واالخصاب -
 مراحل تكون الجنين فلقة و فلقتين -
 المشيمية.االوضاع  -

3 6 

a1, 

a2,b1, 

c2,d2 

6 

النباتات 
الالوعائية و 
النباتات 
 الوعائية

 فصائل / عوائل  من ذوات الفلقة الواحدة:•

 الفصيلة النجيلية -

 الفصيلة السعدية -

 النخيلية الفصيلة -

 الفصيلة الزنبقية -

 الموزية الفصيلة -

1 2 

a2,b1, 

c2,d2 
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7 

النباتات 
الالوعائية و 
النباتات 
 الوعائية

 فصائل / عوائل  من ذوات الفلقتين:• 

 التوتيه او التينيهالفصيلة  -

 القرنفليةالفصيلة  -

 الصليبيةالفصيلة  -

 الورديةالفصيلة  -

 البقولية الفصيلة -

 الجارونية الفصيلة -

 االسذبية الفصيلة -

 اللبنية الفصيلة -

 لخبازيةا الفصيلة -

 الخيمية الفصيلة -

 الباذنجانية الفصيلة -

 الشفوية الفصيلة -

 الفصيلة القرعية -

 المركبة الفصيلة -

3 6 

a2,b1, 

c2,d2 

 

عدد اةسابيع والساعات الفعليةاجمالي   
 Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

W 14 28  

 
 

                                                  Practical Aspect العملي  الجانب موضوعات ثانيا:

 الرقم

Order 

 التجارب العملية/  تدريبات
Practical / Tutorials topics 

عدد 

 اةسابيع
Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

رموز مخرجات 

 التعلم
Course ILOs 

1 

 )النباتات الالوعائية ) النباتات الحزازية 
  الحزازيات الكبدية المنبطحة:قسم 

)تركيبريشيا نبات ال - ( 

 - نبات الماركانتيا )تركيب( 

  القرناءقسم الحزازيات الكبدية: 

.)تركيب(نبات االنثوسيرو   -  

 القائمة قسم الحزازيات 

)تركيب(السفاجنم نبات  -  

 الفيوناريا)تركيب(نبات  -

2 3 
a2, 

c1,c2,d1,d2 
 

2 

 النباتات التريدية
  النباتات التريدية صغيرة االوراققسم 

)تركيب(نبات الليكوبوديوم -  

()تركيبنبات السالجنيلال  -  

 قسم النباتات المفصلية 

)تركيب(نبات ذيل الحصان  -  

 قسم النباتات السرخسية 

  )تركيب(نبات كزبرة البئر -

2 6 
a2, 

c1,c2,d1,d2 
 

3 
 عاريات البذور

 )تركيب(نبات الصوبر  -
1 3 

a2, 
c1,c2,d1,d2 
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4 

 مغطات البذور

تركيننب الزهره ، التربيع الزهري، القننانون الزهري ،  -

 المسقط الزهري ، النورات و الثمار.
1 3 

a2, 
c1,c2,d1,d2 

 

5 

 فصائل / عوائل  من ذوات الفلقة الواحدة:•

 الفصيلة النجيلية -

 النخيلية الفصيلة -

 فصائل / عوائل  من ذوات الفلقتين: •

 التوتيه او التينيهالفصيلة  -

 القرنفليةالفصيلة  -

 الصليبيةالفصيلة  -

 الورديةالفصيلة  -

 البقولية الفصيلة -

 الجارونية الفصيلة -

 االسذبية الفصيلة -

 لخبازيةا الفصيلة -

 الخيمية الفصيلة -

 الباذنجانية الفصيلة -

 الشفوية الفصيلة -

 المركبة الفصيلة -

5 15 
a2, 

c1,c2,d1,d2 
 

6  3 1 نزول حقلي 
a2, 

c1,c2,d1 

 اجمالي اةسابيع والساعات الفعلية
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 12W 36 === 

 

 :Teaching Strategies التدريساستراتيجيات 
 التفاعلية المحاضرة Lectures 

 والمناقشة الحوار discussion 

 الذهني العصف Brainstorming  

 العملي التطبيق Practical in computer Lab (Lab works) 

  التطبيق الحقليField work 

 الذاتي التعلم Self-learning 

 التعاوني التعلم Cooperative Learning  

 

 

vi. والتكليفات االنشطة Tasks and Assignments: 

 م
N

o 

 التكليف /االنشطة 
Assignments/ Tasks 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ
Week 

Due 

مخرجات 

 التعلم

CILOs 

(symbols) 

1 

 8 فردي )نظري( التكاليف الم زلية
W 

4,9,12 

a1, a2, 
b1,c2, 

,d2 
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 === == Total Score  8 إجمالي الدرجة 

 

vii. التعلم تقييم Learning Assessment: 

 الرقم

No. 
 أنشطة التقييم 

Assessment Tasks 

 أسوع

 التقييم
Week 

due 

 الدرجة
Mark 

نسبة الدرجة 

درجة الإلى 

 ةالنهائي
Proportion of 

Final 

Assessment 

 مخرجات التعلم
CILOs 

(symbols) 

1 
 اةنشطة والتكليفات

 Tasks and Assignments 
W4, 9 

,12 
8 5.3% 

a1, a2, 

b1,c2, ,d2 

 Quiz( 12) زيكو 2
W 2-

7, 9-

14 

12 8% 
a1, a2, 

b1,c2 

3 
 تقارير معملية

Lab. Report 
W 1-

6,  

8-12 

11 7.3% a2, c1, c2,d1 

4 
 حقلىتقرير 

Field report 
W13  4 2.6% a2, c1, c2,d1 

5 
 اختبار نصف الفصل )عملي(

Midterm Exam  (practical) 
W 7 10 6.6% a2, c1, c2, 

6 
 )نظري( اختبار نصف الفصل

Midterm Exam  (Theoretical) 
W 8 20 13.3% 

a1, a2, 

b1,c2 

7 
 اختبار نهاية الفصل )عملي(

Final Exam (practical) 
W 14 25 16.6% a2, c1, c2 

8 
 اختبار نهاية الفصل )نظري(

Final Exam (Theoretical) 
W 16 60 40% 

a1, a2, 

b1,c2 

 Total  100 150 اإلجمالي% === 

 

 :  Learning Resources التعلممصادر 
 

 ) ال تزيد عن مرجعين(: Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .1
 ( تقسيم النبات،المكتبة االكادمية، القاهرة1997السحار، قاسم فؤاد  :)- .مصر 

 ( دار الفكر العربي -تطورها -(: النباتات الزهرية )نشأتها1994سعد، شكري إبراهيم ،)مصر -القاهرة -تصنيفها 

 :Essential References المراجع المساندة .2
 ( المملكة النباتية، جار المطبوعات الجديدة، اإلسكندرية 1993العروسي، حسين ووصفي، عماد الدين :)- 

 مصر. 

 ( أساسيات علم النبات العام 2006جبر، محمود محمد و كامل، إسماعيل محمد و شبانة، عفت فهمي :)

وظائف أعضاء النبات(، جار الفكر  -تقسيم المملكة النباتية -و التركيب التشريحي )الشكل الظاهري

 العربي، مصر.

 Verma, V. (2013): Botany, Ane Books Pvt. Ltd., Delhi, India, ed.2: 1-886. 

 

 .Electronic Materials and Web Sites etc المصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت... .3
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viii. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 % من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك.75يلتزم الطالب بحضور  
يقدم أستاذ المقرر تقريرا بحضور وغياب الطالب للقسم ويحرم الطالب من دخول االمتحان في حال تجاوز  

 % ويتم اقرار الحرمان من مجل  القسم.25الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

تذا تأخر ، وللطالب حضننور المحاضننرة تذا تأخر لمدة ربع سنناعة لثالث مرات في الفصننل الدراسنني يسننمح 
 المحاضرة. دخول يمنع من االلتزاموعند عدم ، عن ثالث مرات يحذر شفويا من أستاذ المقرريادة ز

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20ال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي تذا تأخر مقدار ) 
 تذا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية. 

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

ضنننننوابط تنفيذ التكليفات و الفصنننننل ويحدد مواعيد تسنننننليمهايحدد أسنننننتاذ المقرر نوع التعيينات في بداية  
 وتسليمها.

 يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في تسليمه. المحددموعد ال عنتذا تأخر الطالب في تسليم التكليفات  

 : Cheating الغش 5

 الئحة شؤون الطالب. عليه في حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصفي أو النهائي تطبق 
 في التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة للتكليف.بالغش او النقل في حال ثبوت قيام الطالب  

 :Plagiarismاالنتحال  6

 ألداء االمتحان نيابة عنه تطبق الالئحة الخاصة بذلك طالبفي حالة وجود شخص ينتحل شخصية  
 :Other policiesسياسات أخرى  7

 أي سياسات أخرى مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ 
 
 

 

 

 

 (1مقرر: اللغة اإلنجليزية )2021\2020العام الجامعي: 

 (1تصنيف نبات ):  :خطة مقرر

 

 معلومات عن أستاذ المقرر Information about Faculty Member Responsible for the 

Course 

 االسم
Name  محمدإبراهيم  د/حسن 

الساعات المكتبية 
 )أسبوعيا(

Office Hours 
 

 المكان ورقم الهاتف
Location &Telephone 

No.  
 كلية العلوم  -جامعة صنعاء

 السبت

SAT 

 اةحد

SU

N 

 االثنين

MO

N 

الثالث

 اء

TUE 

اةربعا

 ء

WED 

الخمي

 س

THU 

 البريد اإللكتروني
E-mail 

ibrahimflora@gmail.co

m 
      

 

http://www.plantlist.org/
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  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

 اسم المقرر  .1
Course Title 

(1تصنيف نبات )  

 ورقمه ررمز المقر  .2
Course Code and Number 

 

 الساعات المعتمدة للمقرر  .3
Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 المجموع

Total محاضرات 
Lecture 

 عملي
Practical 

 تمارين/سمنار
Seminar/Tutorial 

2 1 ----- 3 

 المستوى والفصل الدراسي  .4
Study Level and Semester 

 المستوى الثاني / الفصل الثاني

 ر )إن وجدت(المتطلبات السابقة للمقر  .5
Pre-requisites  

 (، أساسيات علم النبات2(، أحياء عام )1أحياء عام )

– Co (وجدت)إن المتطلبات المصاحبة   .6

requisite 
-------- 

7.  
البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 

 Program (s) in which theتدريس المقرر 

course is offered 

 

 كيمياء / قسم العلوم الحياتية–نبات 

 لغة تدريس المقرر  .8
Language of teaching the course  أنجليزية )المصطلحات(اللغة العربية + اللغة 

 مكان تدريس المقرر  .9
Location of teaching the course :كلية العلوم / قسم العلوم الحياتية/ ق 

 

 الساعة المعتمدة للعملي وللتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس. :مالحظة

 وصف المقرر Course Description: 

 باإلنجليزيةوصف المقرر   وصف المقرر  بالعربية

تصنننيف  بعلم الطالب تعريف الى المقرر هذا يهدف

)التعريف والتسنننننميه و العالقة  النبات و اسنننننسنننننة

التطور( و المراحننل التى مربهننا و عالقتننة بننالعلوم 

على  من التعرفالنبنننانينننة االخرى،  و تمكيننننه 

 التركيبيننة )المظهريننة والتشننننننريحيننة( الصننننننفننات

 ئهأعطاو)الوعائية و االلوعائية(  النباتية مجاميعلل

  صاااا يفية مفا ي  لعمل الالزمة والمهارة الخبرة

 صنننفاتها طريق عن النباتات المجاميع بين للتمييز

 التقسننننننيمية مجموعاتها فى ووضننننننعهاالمظهرية 

 .المناسبة

 

 
This course aims to: 

- Introduce the student to Plant Taxonomy 

and its principles ( identification, 

nomenclature, evolution), stages and 

relation to other Plant sciences 

- Enable the student to recognize the 

Morphological (Vegetative and 

Reproductive) characters of different 

plant (Vascular and nonvascular) groups  

- Give the student  the experience and skill 

necessary to design taxonomical keys to 

distinguish between plants groups through 

their morphological characteristics and 

arrange them in their appropriate 

taxonomical groups 
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  مخرجات تعلم المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 
 اقادر الطالب يكون سوف المقرر دراسة من االنتهاء بعد

 : أن على

After completing the course, the student will 

be able to: 

a1 -    يلخص  المبادئ و المفاهيم  االسنننناسننننية

 المتعلقة بعلم  تصنيف النبات

Summarizes the elementary 

principles of plant taxonomy 

a1. 

a2 -    يسننننرد المجموعات الرئيسننننية النباتية  و

 .خصائصها التركيبية

Lists the major plant groups 

and their structural  

properties  

a2. 

b1-    يفسننننننر العالقة  التطورية بين المجاميع

 النباتية الرئيسية

Explain the evolutionary 

relationship between the 

major plant groups. 

b1. 

c1 -    لحقلية  و ايسننتخدام  االدوات اةسنناسننية

المعملية و العينات المعشننننننبية والمفاتي  

التصنننننننيفيننة المورفولوجيننة  لتصنننننننيف 

النباتية  المختلفة الى  مسننننننتوى العاائلة 

 بها الى مجاميعها التصنيفية العلياينستو

Utilize field instruments, 

laboratory instruments 

herbarium specimens, and 

artificial taxonomic keys, to 

classify different plant 

specimens to the family level 

or above. 

c1. 

c2 -    يصننننننمم مفناتي  تصنننننننيفينة مرفولوجينة

لة او اعلى  عائ خاصنننننننة الى مسننننننتوي ال

 .للتمييز بين العوائل النباتية المختلفة

Design artificial taxonomic 

keys based on morphological 

characters to distinguish 

between different plant 

families. 

c2. 

d1-  التقارير المعملية و الحقلية يعد التقارير

و  خصنننننائصنننننها المظهريةعن النباتات و

 عمل بمرونة ضمن فريق او قائد للفريقال

Prepare laboratory and field 

reports about plants and 

Morphological properties and 

works flexibly as a member of 

a team or as a team leader 

d1. 

-d2  - 

من خالل  تيننننا  لم ذا ع ت عن  ي بحننننث  ل ا

 النباتات تصنننننيف المعلومات الالزمة عن

  المختلفةالمصادر  في

Self-learning through 

investigation and searching for 

the necessary taxonomical 

information about different 

plants from different resources 

d2. 

 

 المقرر  محتوىCourse Content: 

 : Theoretical Aspectالموضوعات النظريةأوال: 

الر

 قم
Ord

er 

 الوحدات
)الموضوعات 

 (الرئيسة

Units 

 التفصيليةالموضوعات 
Sub Topics 

 اةسبوع
Week Due 

الساعات 

 الفعلية

Con. H 

1 
 مقدمة

 

 مقدمة تعريفية عن علم تصنيف النبات و اهميتة 
 المراحل التى مربها علم تصنيف النبات 
 عالقة علم تصنيف النبات بالعلوم النباتية االخرى 

 2 االول
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2 

النباتات 
الالوعائية و 

النباتات 
 الوعائية

 الالوعائية ) النباتات الحزازية( النباتات 
 خصائصها. -
 :قسم الحزازيات الكبدية المنبطحة 
 خصائصها. -
 ريشيا )تركيب   دورةالحياة(نبات ال 

  تركيب   دورةالحياة(نبات الماركانتيا( 

 2 الثاني

3 

النباتات 
الالوعائية و 

النباتات 
 الوعائية

  القرناءقسم الحزازيات الكبدية: 

 خصائصها. -
   تركيب   دورةالحياة(نبات االنثوسيرو(. 

 القائمة قسم الحزازيات 

 خصائصها. -
  تركيب   دورةالحياة(السفاجنم نبات( 

 الفيوناريا)تركيب   دورةالحياة(نبات 

 2 الثالث

4 

النباتات 
الالوعائية و 

النباتات 
 الوعائية

 النباتات الوعائية 

 اوال: النباتات التريدية

 خصائصها -
  النباتات التريدية صغيرة االوراققسم 

 خصائصها -
 تركيب   دورةالحياة(نبات الليكوبوديوم( 

  تركيب   دورةالحياة(نبات السالجنيلال( 

 2 الرابع

5 

النباتات 
الالوعائية و 
النباتات 
 الوعائية

 قسم النباتات المفصلية 

خصائصها -  

  تركيب   دورةالحياة(نبات ذيل الحصان( 

  السرخسيةقسم النباتات 

 خصائصها -

 2 الخام 

6 

النباتات 
الالوعائية و 
النباتات 
 الوعائية

 تركيب   دورةالحياة(نبات كزبرة البئر(  

 قسم النباتات السيلوتية 

خصائصها -  

 )نبات السيلوم )تركيب   دورةالحياة 

 2 الساد 

7 

النباتات 
الالوعائية و 
النباتات 
 الوعائية

 ثانياُ: النباتات البذرية

 خصائصها -

 عاريات البذور -1
خصائصها -  

 )نبات الصوبر )تركيب   دورةالحياة 

 2 السابع

 - الثامن (نظري) اختبار نصف الفصل 8

9 

النباتات 
الالوعائية و 
النباتات 
 الوعائية

 مغطات البذور -2

 خصائصها: -

 :الزهرة* 

تركيبها، التربيع الزهري، القانون الزهري، المسننقط  -

 الزهري ، النورات و الثمار 

 2 التاسع
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10 

النباتات 
الالوعائية و 
النباتات 
 الوعائية

 تكشف المتك -

 و انواع البويضات تكشف البويضات -
 2 العاشر

11 

النباتات 
الالوعائية و 
النباتات 
 الوعائية

 التلقي  واالخصاب -

 تكون الجنين فلقة و فلقتينمراحل  -

 االوضاع المشيمية. -
 2 الحادي عشر

12 

النباتات 
الالوعائية و 
النباتات 
 الوعائية

 فصائل / عوائل  من ذوات الفلقة الواحدة:•

 الفصيلة النجيلية -

 الفصيلة السعدية -

 النخيلية الفصيلة -

 الفصيلة الزنبقية -

 الموزية الفصيلة -

 2 الثاني عشر

13 

النباتات 
الالوعائية و 
النباتات 
 الوعائية

 فصائل / عوائل  من ذوات الفلقتين:• 

 التوتيه او التينيهالفصيلة  -

 القرنفليةالفصيلة  -

 الصليبيةالفصيلة  -

 الورديةالفصيلة  -

 البقولية الفصيلة -
 

 2 الثالث عشر

14 

النباتات 
الالوعائية و 
النباتات 
 الوعائية

 من ذوات الفلقتين:فصائل / عوائل  • 

 الجارونية الفصيلة

 االسذبية الفصيلة -

 اللبنية الفصيلة -

 لخبازيةا الفصيلة -

 الخيمية الفصيلة -

 2 الرابع عشر

15 

النباتات 
الالوعائية و 
النباتات 
 الوعائية

 فصائل / عوائل  من ذوات الفلقتين:• 

 الباذنجانية الفصيلة

 الشفوية الفصيلة -

 القرعيةالفصيلة  -

 المركبة الفصيلة -

 2 الخامس عشر

 - W16 (نظري) الفصل نهاية اختبار 16

 عدد اةسابيع والساعات الفعلية
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester W16 28 

 

 :                                       Training/ Tutorials/ Exercises Aspectsخطة تنفيذ الجانب العملي  ثانيا:

الر

 قم
Ord

er 

 التمارينالمهام / 

Tutorials/ Exercises   
 اةسبوع

Week Due 

الساعات 

 الفعلية

Cont. H 

1 

 النباتات الالوعائية ) النباتات الحزازية(
 :قسم الحزازيات الكبدية المنبطحة 

)تركيبريشيا نبات ال - ( 
 3 االول
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 ))تركيبنبات الماركانتيا  -

2 

 القائمة قسم الحزازيات 

)تركيب(السفاجنم نبات  -  

 الفيوناريا)تركيب(نبات  -

 3 الثاني

3 

 النباتات التريدية
 قسم النباتات التريدية صغيرة االوراق 

)تركيب(نبات الليكوبوديوم -  

()تركيبنبات السالجنيلال  -  

 3 الثالث

4 

 قسم النباتات المفصلية 

الحصان )تركيب(نبات ذيل  -  

 قسم النباتات السرخسية 

نبات كزبرة البئر)تركيب( -  

 3 الرابع

5 
 عاريات البذور 

 )تركيب(نبات الصوبر  -
 3 الخام 

6 

  مغطات البذور 

تركيب الزهره ، التربيع الزهري ،القانون الزهري ، المسننننننقط الزهري ،  -

 النورات و الثمار .

 3 الساد 

 - السابع   (Midterm Exam)  الفصل نصف اختبار 7

8 

 :فصائل / عوائل  من ذوات الفلقة الواحدة 

 الفصيلة النجيلية -

 الزنبقية الفصيلة -

 :فصائل / عوائل  من ذوات الفلقتين 

 التوتيه او التينيهالفصيلة  -

 3 الثامن

9 

 :فصائل / عوائل  من ذوات الفلقتين 

 القرنفليةالفصيلة  -

 الصليبيةالفصيلة  -

 الورديةالفصيلة  -

 3 التاسع

10 

 :فصائل / عوائل  من ذوات الفلقتين 

 البقولية الفصيلة -

 الجارونية الفصيلة -

 االسذبية الفصيلة -

 3 العاشر

11 

 :فصائل / عوائل  من ذوات الفلقتين 

 لخبازيةا الفصيلة -

 الخيمية الفصيلة -

 الباذنجانية الفصيلة -

الحادي 
 عشر

3 

12 

 من ذوات الفلقتين:  فصائل / عوائل 

 الشفوية الفصيلة -

 المركبة الفصيلة -

الثاني 
 عشر

3 

13  نزول حقلي 
الثالث 
 عشر

3 

  Final Exam ( عملي) الفصل نهاية اختبار 14
الرابع 
 عشر

- 
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اةسابيع والساعات الفعلية اجمالي  

Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester W14 36 
 

  التدري استراتيجيات Teaching Strategies: 
 التفاعلية المحاضرة Lectures 

 والمناقشة الحوار discussion 

 الذهني العصف Brainstorming  

 العملي التطبيق Practical in computer Lab (Lab works) 

  التطبيق الحقليField work 

 الذاتي التعلم Self-learning 

 التعاوني التعلم Cooperative Learning 

 

 

  VII.  اةنشطة والتكليفات Tasks and Assignments: 

 م

N

o 

 النشاط/ التكليف
Assignments 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ

Week 

Due 

1 
 8 فردي )نظري( التكاليف الم زلية

W 

4,9,12 

 0Total Score 8  إجمالي الدرجة  

 

 التعلم  تقويم Learning Assessment: 

 م
No 

 أساليب التقويم
Assessment Method 

 التقويم )أسبوع(موعد
Week Due 

 الدرجة
Mark 

الوزن 

 %النسبي
Proportion of 

Final 

Assessment 

1 
 اةنشطة والتكليفات

 Tasks and Assignments W4, 9 ,12 8 5.3% 

 Quiz W 2-7, 9-14 12 8%( 12) زيكو 2

3 
 تقارير معملية
Lab. Report 

W 1-6, 8-12 11 7.3% 

4 
 حقلىتقرير 

Field report 
W13  4 2.6% 

5 
 اختبار نصف الفصل )عملي(

Midterm Exam  (practical) 
W 7 10 6.6% 

6 
 اختبار نصف الفصل

Midterm Exam 
W 8 20 13.3% 

7 
 اختبار نهاية الفصل )عملي(

Final Exam (practical) 
W 14 25 16.6% 

8 
 اختبار نهاية الفصل )نظري(

Final Exam (theoretical) 
W 16 60 40% 

 % Total  150 100 المجموع 
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 مصادر التعلم Learning Resources  :نشر، بلد )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار ال

 النشر(.
 

 تزيد عن مرجعين( )ال: Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .4

 ( تقسيم النبات،المكتبة االكادمية، القاهرة1997السحار، قاسم فؤاد  :)- .مصر 

 ( دار الفكر العربي -تطورها -(: النباتات الزهرية )نشأتها1994سعد، شكري إبراهيم ،)مصر -القاهرة -تصنيفها 

 :Essential References المراجع المساندة .5
 

 مصر.  -(: المملكة النباتية، جار المطبوعات الجديدة، اإلسكندرية 1993العروسي، حسين ووصفي، عماد الدين )     •

(: أسنناسننيات علم النبات العام )الشننكل 2006جبر، محمود محمد و كامل، إسننماعيل محمد و شننبانة، عفت فهمي ) •

 عضاء النبات(، جار الفكر العربي، مصر.وظائف أ -تقسيم المملكة النباتية -الظاهري و التركيب التشريحي

• Verma, V. (2013): Botany, Ane Books Pvt. Ltd., Delhi, India, ed.2: 1-886. 

 

 .Electronic Materials and Web Sites etc المصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت... .6

 http://www.plantlist.org 
 

 

 

ix.  المقررالضوابط والسياسات المتبعة في Course Policies 
 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 % من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك.75يلتزم الطالب بحضور  
وغياب الطالب للقسم ويحرم الطالب من دخول االمتحان في حال تجاوز يقدم أستاذ المقرر تقريرا بحضور  

 % ويتم اقرار الحرمان من مجل  القسم.25الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

تذا تأخر ، وللطالب حضننور المحاضننرة تذا تأخر لمدة ربع سنناعة لثالث مرات في الفصننل الدراسنني يسننمح 
 المحاضرة. دخول يمنع من االلتزاموعند عدم ، أستاذ المقررعن ثالث مرات يحذر شفويا من يادة ز

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20ال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي تذا تأخر مقدار ) 
 في الكلية.تذا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان  

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

ضنننننوابط تنفيذ التكليفات و يحدد أسنننننتاذ المقرر نوع التعيينات في بداية الفصنننننل ويحدد مواعيد تسنننننليمها 
 وتسليمها.

 يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في تسليمه. المحددموعد ال عنتذا تأخر الطالب في تسليم التكليفات  

 : Cheating الغش 5

 الئحة شؤون الطالب. عليه في حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصفي أو النهائي تطبق 
 في التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة للتكليف.بالغش او النقل في حال ثبوت قيام الطالب  

 :Plagiarismاالنتحال  6

 ألداء االمتحان نيابة عنه تطبق الالئحة الخاصة بذلك طالبفي حالة وجود شخص ينتحل شخصية  
 :Other policiesسياسات أخرى  7

 أي سياسات أخرى مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ 

 
 


