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 (2تصنيف نبات ): مواصفات مقرر

 

i. معلومات عامة عن المقرر General information about the course  : 

1.  
 اسم المقرر

Course Title ( 2تصنيف 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.  
 والفصل الدراسيالمستوى 

Study Level and Semester  الفصل الدراسي الثاني –مستوى ثالث  

5.  
 )إن وجدت(المقرر المتطلبات السابقة 

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

 (1، تصنيف نبات )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  بعض المواضيع(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. وصف المقرر Course Description: 

 المقرر  باإلنجليزيةوصف  وصف المقرر  بالعربية

يهددده هددذا المقرر الى تعريف الطددالددب بمبدداد  علم  

تصددددددنيف  النبدددات الحدددديدددث )التقسدددددديم المنسدددددددددب  

Phylogentic classification  الدددقدددائدددم عدددلدددى )

مجموعة من الدالئل التصددددددنيفية )الشددددددكل الظاهري 

والتركيب  علم االجنة و المقارن و التشددددددريا المقارن

يف  ن لتصدددددد  لم ا لقددداع وع ل حبوب ا خلوي وعلم  ل ا

الكيميائي(، و كيفية اسددتخدامها لعمل مفاتيا تصددنيفية 

 للتفريق بين الوحدات التصنيفية

This course aims to: 

- Introduce the student to the principles of 

modern plant taxonomy (Phylogentic 

classification) which based on a set of  

taxonomical evidence (comparative 

Morphology, comparative Anatomy, 

Embryology, Cytological taxonomy, 

Palynology, and Chemotaxonomy) 

- Demonstrate how to use the taxonomic 

evidence in designing taxonomical keys to 

distinguish between different plant taxa. 

  

iii. مخرجات تعلم المقرر 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: 
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a1-  يلخص  المبادئ و المفاهيم  االسااااااساااااية

النبات الحديث  و  المتعلقة بعلم  تصااااانيف

 عالقتة بالعلوم النباتية االخرى

Summarizes the fundamental 

principles and concepts of modern 

plant taxonomy and its relation to 

other plant sciences 

a1. 

a2- و يشدددددرع كيفية أسدددددتخدام الدالئل  يسدددددرد

  النباتية التصدددنيفية المختلفه للتفريق بين 

 الى مستوى العائلة

List the taxonomical evidence 

and demonstrate how to use them 

in distinguishing between 

different plant specimens to the 

family level 

a2. 

b1-  يسدددتنتج دالئل تصدددنيفية من خالل الرب  بين

 علم تصنيف النبات والعلوم النباتية المختلفة

Deduce taxonomical evidence by 

employing the relation between 

plant taxonomy and other plant 

Science.  

b1. 

c1-  يوظف الدالئل التصنيفية )الشكل الظاهري و

التركيب  و علم االجنة التركيب التشددريحي و

الكيميدددائي والتركيدددب الخلوي و حبوب 

اللقاع( لتصددددددنيف نباتات البيئة اليمنية الى 

بها الى مجاميعها ينسددددددتمسددددددتوي العائلة و

 التصنيفية

Employ the taxonomical evidence 

(Morphological & Anatomical 

structure, Embryology, Chemical 

structure cytological structure 

and Palynology) to classify the 

plants in Yemeni environment to 

the family level. 

c1. 

c2-  يصمم مفاتيا تصنيفية خاصة الى مستوي

العدددائلدددة او اعلى للتمييز بين النبددداتدددات 

المختلفدددة و  لدددخ بدددلسددددددتخددددام الددددالئدددل 

 التصنيفية المختلفة

Design special taxonomical keys 

to the family level or higher by 

utilizing different taxonomical 

evidence to distinguish between 

different plants. 

c2. 

d1-     يعددددالتقدددارير المعمليدددة عن النبددداتدددات و

خصائصها المختلفة والعمل بمرونة ضمن 

 فريق او قائد للفريق

Prepare laboratory reports about 

plants and there different  

properties and works flexibly as a 

member of a team or as a team 

leader 

d1. 

d2- 

المعلومات البحث عن  يتعلم ذاتيا من خالل 

 في المصادر  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  (  

 من المقرر مخرجات التعلم المقصودة
(Course Intended Learning Outcomes) 

 مخرجات التعلم المقصودة من البرنامج
(Program Intended Learning Outcomes  (  
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a1 - 

يلخص  المباد  و المفاهيم  االساسية 

المتعلقة بعلم  تصنيف النبات الحديث  و 

 عالقتة بالعلوم النباتية االخرى

-A2 
 المفاهيم البيولوجيةيستعرض النظريات و 

 النباتية والكيميائية بكفائة.

a2– 

يسرد و يشرع كيفية أستخدام الدالئل 

  التصنيفية المختلفه للتفريق بين  النباتية

 الى مستوى العائلة

-A3 

يسرد المجموعات الرئيسية من الكائنات 

الحية و خاصة النباتية  و منتجاتها و 

يستعرض خصائصها االساسية، التي 

 تميزها عن غيرها من الكائنات

A4- 
يشرع العمليات الحيوية االساسية في 

 المملكة النباتية بكفائة.

A5- 

يستعرض اهم المركبات الكيميائية 

المتواجدة في افراد المملكة النباتية بشكل 

 صحيا

b1– 

يسددتنتج دالئل تصددنيفية من خالل الرب  بين 

 B1- المختلفةعلم تصنيف النبات والعلوم النباتية 

يفسر العمليات الحيوية االساسية في 

النباتات و يرب  بين المفاهيم األساسية فى 

 علم النبات وكيمياء النبات

c1- 

يوظف الدالئل التصنيفية )الشكل الظاهري 

 علم االجنة، و التركيب التشريحي و

التركيب الكيميائي والتركيب الخلوي و 

حبوب اللقاع( لتصنيف نباتات البيئة اليمنية 

بها الى مجاميعها ينستالى مستوي العائلة 

 التصنيفية

 

C3 

يصنف نباتات البيئة اليمنية الى مستوي 

العائلة وينسبها الى مجاميعها التصنيفية 

العليا تبعا للصفات االساسية المورفولوجية 

 والتشريحية.

C2 
يفحص التحضيرات السيتولوجية  و يجهز

 والتشريحية النباتية

C8 

 يستخلص ويفصل و يعره المركبات

الكيميائية النباتية و الطحلبية  ات القيمة 

 اإلقتصادية والطبية العالية

c2- 

يصمم مفاتيا تصنيفية خاصة الى مستوي 

العائلة او اعلى للتمييز بين النباتات 

المختلفة و  لخ بلستخدام الدالئل التصنيفية 

 المختلفة

 

C3 

يصنف نباتات البيئة اليمنية الى مستوي 

العائلة وينسبها الى مجاميعها التصنيفية 

العليا تبعا للصفات االساسية المورفولوجية 

 والتشريحية.

C2 
يفحص التحضيرات السيتولوجية  و يجهز

 والتشريحية النباتية

C8 

 ويفصل و يعره المركبات يستخلص

الكيميائية النباتية و الطحلبية  ات القيمة 

 اإلقتصادية والطبية العالية

d1- 

يعددددالتقدددارير المعمليدددة عن النبددداتدددات و 

بمرونة  والعمل  خصددددددائصددددددها المختلفة

 ضمن فريق او قائد للفريق

D1 

 

 يجيد مهارات إعداد التقارير المعملية

 والمهنية

 

D2  ضمن فريق او قائد للفريق.يعمل بمرونة 

d2- 

المعلومات البحث عن  يتعلم ذاتيا من خالل 

 في المصادر  النباتات تصنيف الالزمة عن

 . المختلفة

 

D3 

يتعلم  اتيا من خالل االستقصاء والبحث عن 

المعلومات المطلوبة من قواعد البيانات 

 بلستخدام الحاسوب او بالتواصل الفعال
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 باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم التعلممواءمة مخرجات 
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

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

 :والتقويم
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 المقرر/ المعرفة والفهممخرجات 
Knowledge and Understanding CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 التقويم استراتيجية
Assessment Strategies 

a1- 

يلخص  المبادئ و المفاهيم  االساسية 
المتعلقة بعلم  تصنيف النبات الحديث  و 

 عالقتة بالعلوم النباتية االخرى

 المحاضرة -

 التفاعلية

 الحوار -

 والمناقشة

 العصف -

 الذهني

 التطبيق -

 العملي

التكليفات والواجبات-  

كوز -  

 و اختبار نصف الفصل -

و  نهاية الفصل )نظري

(عملي  

a2- 

و يشرع كيفية أستخدام الدالئل  يسرد

  النباتية التصنيفية المختلفه للتفريق بين 

 الى مستوى العائلة

 المحاضرة -

 التفاعلية

 الحوار -

 والمناقشة

 الذهني العصف -

 العملي التطبيق -

التكليفات والواجبات -  

كوز -  

 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- 

يستنتج دالئل تصنيفية من خالل الرب  

بين علم تصنيف النبات والعلوم النباتية 

 المختلفة

 المحاضرة -

 التفاعلية

 الحوار -

 والمناقشة

الذهني العصف -  

العملي التطبيق -  

الذاتي التعلم -  

 التكليفات والواجبات-

 كوز -

 كتابة تقارير معملية -

 و اختبار نصف الفصل-

و  نهاية الفصل )نظري

 (عملي
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لتدريس ا 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- 

يوظف الدالئل التصنيفية )الشكل 

الظاهري و التركيب التشريحي و 

التركيب الكيميائي والتركيب الخلوي و 

حبوب اللقاع( لتصنيف نباتات البيئة 

بها الى ينستاليمنية الى مستوي العائلة و

 مجاميعها التصنيفية

التفاعلية المحاضرة  

والمناقشة الحوار -  

الذهني العصف -  

يالعمل التطبيق -  

الذاتي التعلم -  

 التكليفات والواجبات-

 كوز -

 معملية كتابة تقارير -

 اختبار نصاف الفصل-

نهااااياااة الفصاااااااااال  و

(و عملي )نظري  

c2- 

يصددددددمم مفاتيا تصددددددنيفية خاصددددددة الى 

مسددددددتوي العددائلددة او اعلى للتمييز بين 

النباتات المختلفة و  لخ بلستخدام الدالئل 

 التصنيفية المختلفة

التفاعلية المحاضرة  

العملي التطبيق -  

 والمناقشة الحوار -
 الذهني العصف -

 التعاوني التعلم -

I. التكليفات والواجبات 
تصميم مفاتيح  -

 تصنيفية
 اختبار نصف الفصل -

نظري ونهاية الفصل )

(عمليو   

 

     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- 

 والتقددارير المعمليددة عن النبدداتددات يعددد

بمرونة عمل الو  خصددددائصددددها المختلفة

 ضمن فريق او قائد للفريق
العملي التطبيق-  

التعاوني التعلم -  

 كتابة تقارير -

 معملية 

تصميم مفاتيح  -

 تصنيفية

d2- 

البحااااث عن  يتعلم ذاتيااااا من خالل 

 تصددددددنيف المعلومدددات الالزمدددة عن

  المختلفة في المصادر  النباتات
 المحاضرات التفاعلية -

 الذاتي التعلم -
 

والواجباتالتكليفات  -  

كوز -  

 و اختبار نصف الفصل -

 نهاية الفصل )نظري(

 

 

v.  محتوى المقررموضوعات Course Content 
 

النظري الجانب  أوال: موضوعات Theoretical 

Aspect                                                       
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 الرقم

Order 

الموضوعات 

الرئيسة/ 

 الوحدات

Topic List / 

Units 

 الموضوعات التفصيلية

Sub Topics List 

عدد 

 األسابيع 
Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

رموز 
مخرجات 

 التعلم للمقرر

(CILOs) 

 مقدمة  1

  التعرف على مبادئ علم تصااااانيف النبات
 الحديث 

 Phylogentic)التقسدددددديم المنسددددددددب  

classification)  و التعره على الدالئل

التصددددددنيفيددة االكثر إسددددددتخدددامددا في علم 

 تصنيف النبات

1 2 a1, a2 

2 

علم الشكل 

الظاهري 

 المقارن

نبات و لل

تصنيف 

 النبات

  نمو و طبيعة النبات 

 الخصائص المظهرية للجذر 

 الخصائص المظهرية للساق 

 الخصائص المظهرية للورقة 

  الخصدددددددائص المظهرية للزهرة و تكيفها

 لطريقة التلقيا.

2 4 

a1, a2, 

b1, c1, 
c2, d2 

3 

علم تشريح 

النبات 

المقارن و 

تصنيف 

 النبات

 خصائص البشره 

 التركيب الداخلي للورقة 

 التركيب التشريحي للعقد 

 التراكيب الخلوية الدقيقة 

3 6 

a1, a2, 

b1, c1, 

c2, d2 

4 

علم حبوب 

 اللقاح و

 السبورات

تصنيف 

 النبات 

  لقددداعالشدددددددكدددل الظددداهري ل و  لحبوب ا

 .السبورات

  تددركدديدددب و وظدديددفدددة حددبددوب الددلددقددداع و

 .السبورات و الفرق بينهما

  أسددددددتخددددام حبوب اللقددداع في تصددددددنيف

 .النباتات البذرية

3 6 

a1, a2, 

b1, c1, 

c2, d2 

5 

علم االجنة 

النباتية و 

تصنيف 

 النبات

  نشأة الطور المشيجي المؤنث ، االخصاب

 ، نشأة الجنين.

  

1 2 

a1, a2, 

b1, c1, 

c2, d2 

6 

علم 

التصنيف 

الكيميائي 

 للنبات

 أهمية علم التصنيف الكيميائي للنبات 

 مركبات التمثيل الغذائي االولي 

 مركبات التمثيل الغذائي الثانوي 

 ( السيمنتيداتRNA, DNA  )بروتين، 

2 4 

a1, a2, 

b1, c1, 

c2, d2 

7 

علم 

التصنيف 

السيتولوجي 

 للنبات

  السيتولوجي للنباتأهمية علم التصنيف 

 عدد الكروموسومات 

 تركيب الكروموسومات 

 سلوك الكروموسومات 

2 4 

a1, a2, 

b1, c1, 

c2, d2 

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

W 14 28  
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                                                  Practical Aspect العملي  الجانب موضوعات ثانيا:

 الرقم

Order 

 التجارب العملية/  تدريبات
Practical / Tutorials topics 

عدد 

 األسابيع
Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

رموز 

مخرجات 

 التعلم
Course 

ILOs 

1 

  دراسة صفات تصنيفية ظاهرية 

 صفات معنوية  -

 صفات قياسية -

3 9 

a1, a2, 

b1, c1, 

d1 

2 

  دراسة صفات تصنيفية تشريحية 

 صفات معنوية  -

  صفات قياسية -
3 9 

a1, a2, 

b1, c1, 

d1 

3  3 1 دراسة صفات معنويه و قياسية للسبورات 

a1, a2, 

b1, c1, 

d1 

4 

  لحبوب اللقاعدراسة صفات 

 صفات معنوية  -

 صفات قياسية -

2 6 

a1, a2, 

b1, c1, 

d1 

5  3 1 كشف وصفي )لوني( للمركبات الكيميائية 

a1, a2, 

b1, c1, 

d1 

6 

 الكروموسومات دراسة صفات 

 صفات معنوية  -

 صفات قياسية -

1 3 

a1, a2, 

b1, c1, 

d1 

7 
 تصميم مفاتيا تصنيفية بلستخدام الدائل التصتنيفية المختلفة 

1 3 

a1, a2, 

b1, c1, 

c2,d1 

والساعات الفعليةاجمالي األسابيع   
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) 

 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 المنزلية
W 

4,9,12 

a1, a2, 

b1, c1, 

d2 
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 === == Total Score  8 إجمالي الدرجة 

 

vii. التعلم تقييم Learning Assessment: 

 الرقم

No. 
 أنشطة التقييم 

Assessment Tasks 
 التقييم أسوع

Week due 
 الدرجة
Mark 

نسبة الدرجة 

درجة الإلى 

 ةالنهائي
Proportion of 

Final 

Assessment 

 مخرجات التعلم
CILOs 

(symbols) 

1 
 األنشطة والتكليفات

 Tasks and Assignments 
W4, 9 ,12 8 5.3% 

a1, a2, b1, 

c1, d2 

 Quiz( 12) زيكو 2
W 2-7, 9-

14 
12 8% 

a1, a2, b1, 

c1, c2 

3 
 تقاريرمعملية

Lab. Reports 
W 1-6, 8-

12 
11 7.3% 

a1, a2, b1, 

c1, d1 

4 
 تصميم مفاتيا تصنيفية

Design special taxonomical 

keys 

W13  4 2.6% 
a1, a2, b1, 

c1, c2,d1 

5 
 اختبار نصف الفصل )عملي(

Midterm Exam  (practical) 
W 7 10 6.6% 

a1, a2, b1, 

c1, c2 

6 
 )نظري( اختبار نصف الفصل

Midterm Exam 
W 8 20 13.3% 

a1, a2, b1, 

c1, c2 

7 
 اختبار نهاية الفصل )عملي(

Final Exam (practical) 
W 14 25 16.6% 

a1, a2, b1, 

c1, c2 

8 
 اختبار نهاية الفصل )نظري(

Final Exam (theoretical) 
W 16 60 40% 

a1, a2, b1, 

c1, c2 
 Total  100 150 اإلجمالي% === 

 

 كتابة المراجع للمقرر )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.:  Learning Resources مصادر التعلم
 

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

• Hesse, M., Halbritter, H., Weber, M., Buchner, R., Frosch-Radivo, A., Ulrich, S.& Zetter, 

R. (2009): Pollen Terminology- An illustrated handbook, Springer Wien New York. 

 :Essential References المراجع المساندة .2
• Robson, N. K. B. (1991): Introduction to the Principles of Plant Taxonomy, 

Cambridge Un. Press, ed.2.  

•Stace, C. A. (1989): Plant Taxonomy and Biosystematics, Hodder Arnold, 

ed.2. 

• 

 .Electronic Materials and Web Sites etc المصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت... .3

 http://www.plantlist.org 

 

 

http://www.plantlist.org/
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viii. الضواب  والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

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

 % ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم.25الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

تذا تأخر ، وللطالب حضااور المحاضاارة تذا تأخر لمدة ربع ساااعة لاالث مرات في الفصاال الدراسااي يساامح 
 المحاضرة. دخول يمنع من االلتزاموعند عدم ، عن االث 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

ضاااااوابط تنفيذ التكليفات و الفصااااال ويحدد مواعيد تساااااليمهايحدد أساااااتاذ 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 ابوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصفي أو النهائي تطبق 
 في التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة للتكليف.بالغش او النقل في حال ابوت 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 مال استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ 
 

 

 (2تصنيف نبات ) :خطة مقرر

 

 معلومات عن أستاذ المقرر Information about Faculty Member Responsible for the 

Course 

 االسم
Name  إبراهيممحمد د/حسن 

الساعات المكتبية 
 )أسبوعيا(

Office Hours 
 

 المكان ورقم الهاتف
Location &Telephone 

No.  
 كلية العلوم  –جامعة صنعاء 

 السبت

SAT 

 األحد

SU

N 

 االثنين

MO

N 

الثالث

 اء

TUE 

األربعا

 ء

WED 

الخمي

 س

THU 

 البريد اإللكتروني
E-mail 

ibrahimflora@gmail.co

m 
      

 
 

  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

 اسم المقرر  .1
Course Title 

(2تصنيف نبات )  

 ورقمه ررمز المقر  .2
Course Code and Number 

 

 الساعات المعتمدة للمقرر  .3
Credit Hours 

 المجموع Credit Hoursالساعات المعتمدة 
Total تمارين/سمنار عملي محاضرات 
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Lecture Practical Seminar/Tutorial 

2 1  3 

 المستوى والفصل الدراسي  .4
Study Level and Semester  الفصل الدراسي الثاني –مستوى ثالث  

5.  
 ر )إن وجدت(المتطلبات السابقة للمقر

Pre-requisites  
، (، أساسيات علم النبات2(، أحياء عام )1أحياء عام )

 (1تصنيف نبات )

– Co (وجدت)إن المتطلبات المصاحبة   .6

requisite 
 Noneال توجد 

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  بعض المواضيع(اللغة العربية + اللغة أنجليزية( 

 مكان تدريس المقرر  .9
Location of teaching the course  

 

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

 وصف المقرر Course Description: 

 وصف المقرر  باإلنجليزية وصف المقرر  بالعربية

يهددده هددذا المقرر الى تعريف الطددالددب بمبدداد  علم  

تصددددددنيف  النبدددات الحدددديدددث )التقسدددددديم المنسددددددددب  

Phylogentic classification  الدددقدددائدددم عدددلدددى )

مجموعة من الدالئل التصددددددنيفية )الشددددددكل الظاهري 

والتركيب  علم االجنة و المقارن و التشدددددريا المقارن

لتصدددددد نيف  لقددداع وعلم ا ل لخلوي وعلم حبوب ا ا

الكيميائي(، و كيفية استخدامها لعمل مفاتيا تصنيفية 

 .للتفريق بين الوحدات التصنيفية

This course aims to: 

-Introduce the student to the principles of 

modern plant taxonomy (Phylogentic 

classification) which based on a set of  

taxonomical evidence (comparative 

Morphology, comparative Anatomy, 

Embryology, Cytological taxonomy, 

Palynology, and Chemotaxonomy) 

- Demonstrate how to use the taxonomic 

evidence in designing taxonomical keys to 

distinguish between different plant taxa. 

 

  مخرجات تعلم المقررCourse 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-   يددلددخددص  الددمددبددداد  و الددمددفددداهدديددم

االسدددداسددددية المتعلقة بعلم  تصددددنيف 

النبددات الحددديددث  و عالقتددة بددالعلوم 

 النباتية االخرى

Summarizes the elementary 

principles and concepts of 

modern plant taxonomy and its 

relation to other plant sciences 

a1. 

a2- و يشرع كيفية أستخدام الدالئل  يسرد

 التصددددددنيفيددة المختلفدده للتفريق بين 

 الى مستوى العائلة  النباتية

List the taxonomical evidence 

and demonstrate how to use 

them in distinguishing between 

different plant specimens to the 

family level 

a2. 
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b1-   يستنتج دالئل تصنيفية من خالل الرب

بين علم تصدددددددنيف النبدددات والعلوم 

 النباتية المختلفة

Deduce taxonomical evidence by 

employing the relation between 

plant taxonomy and other plant 

Science.  

b1. 

c1-  كل يوظف الدالئل التصددددددنيفية )الشدددددد

علم  الظاهري و التركيب التشددريحي و

التركيب الكيميائي والتركيب  و االجنة

الخلوي و حبوب اللقددداع( لتصددددددنيف 

نبدداتددات البيئددة اليمنيددة الى مسددددددتوي 

بهدددا الى مجددداميعهدددا ينسددددددتالعدددائلدددة و

 التصنيفية

Employ the taxonomical evidence 

(Morphological & Anatomical 

structure, Embryology, Chemical 

structure cytological structure 

and Palynology) to classify the 

plants in Yemeni environment to 

the family level. 

c1. 

c2-  يصدددمم مفاتيا تصدددنيفية خاصدددة الى

مسدددتوي العائلة او اعلى للتمييز بين 

النباتات المختلفة و  لخ بلسددددددتخدام 

 الدالئل التصنيفية المختلفة

Design special taxonomical keys to 

the family level or higher by 

utilizing different taxonomical 

evidence to distinguish between 

different plants. 

c2. 

d1-    والتقارير المعملية عن النباتات يعد 

عمدل الو   خصدددددددائصددددددهددا المختلفددة

 بمرونة ضمن فريق او قائد للفريق

Prepare laboratory reports about 

plants and there different  

properties and works flexibly as a 

member of a team or as a team 

leader 

d1. 

d2- 

البحااث عن  يتعلم ذاتيااا من خالل 

 تصددددددنيف المعلومددات الالزمددة عن

  المختلفة في المصادر  النباتات

Self-learning through 

investigation and searching for 

the necessary taxonomical 

information about different plants 

from different resources 

d2. 

 المقرر  محتوىCourse Content: 

 : Theoretical Aspectالموضوعات النظريةأوال: 

 الرقم
Order 

 الوحدات
)الموضوعات 

 (الرئيسة

Units 

 الموضوعات التفصيلية
Sub Topics 

 األسبوع
Week Due 

الساعات 

 الفعلية

Con. 

H 

 مقدمة 1

  التعرف على مبادئ علم تصنيف النبات الحديث 
 (Phylogentic classification)التقسدديم المنسددب  

و التعره على الدالئل التصددددنيفية االكثر إسددددتخداما في 

 علم تصنيف النبات

 2 االول

2 

علم الشكل 

الظاهري 

نبات و لل المقارن

 تصنيف النبات

  نمو و طبيعة النبات 

 الخصائص المظهرية للجذر 
 الخصائص المظهرية للساق 

 2 الثاني

3 
علم الشكل 

الظاهري 

 الخصائص المظهرية للورقة 

 .الخصائص المظهرية للزهرة و تكيفها لطريقة التلقيا 
 2 الثالث
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نبات و لل المقارن

 تصنيف النبات

4 
علم تشريا 

النبات المقارن و 

 تصنيف النبات

 2 الرابع خصائص البشره 

5 
علم تشريا 

النبات المقارن و 

 تصنيف النبات

 التركيب الداخلي للورقة 

 التركيب التشريحي للعقد 
 2 الخامس

6 
علم تشريا 

النبات المقارن و 

 تصنيف النبات

 2 السادس التراكيب الخلوية الدقيقة 

7 

علم حبوب 

 اللقاع و

 السبورات

 تصنيف النبات

 و السبورات الشكل الظاهري لحبوب اللقاع. 
 2 السابع

 - الثامن (نظري) اختبار نصف الفصل 8

9 

علم حبوب 

 اللقاع و

 السبورات

 تصنيف النبات

  تركيددب و وظيفددة حبوب اللقدداع و السددددددبورات و الفرق

 .بينهما
 2 التاسع

10 

علم حبوب 

 اللقاع و

 السبورات

 تصنيف النبات

 .2 العاشر أستخدام حبوب اللقاع في تصنيف النباتات البذرية 

11 
علم االجنة 

النباتية و 

 تصنيف النبات

 .نشأة الطور المشيجي المؤنث ، االخصاب ، نشأة الجنين 
الحادي 

 عشر
2 

12 
علم التصنيف 

 الكيميائي للنبات

 أهمية علم التصنيف الكيميائي للنبات 

 مركبات التمثيل الغذائي االولي 
 2 الثاني عشر

13 
علم التصنيف 

 الكيميائي للنبات

  التمثيل الغذائي الثانويمركبات 

 ،بروتين(  RNA, DNAالسيمنتيدات )
 2 الثالث عشر

14 
علم التصنيف 

السيتولوجي 

 للنبات

 أهمية علم التصنيف السيتولوجي للنبات 

 عدد الكروموسومات 
 2 الرابع عشر

15 
علم التصنيف 

السيتولوجي 

 للنبات

 تركيب الكروموسومات 

 سلوك الكروموسومات 
الخامس 

 عشر
2 

 (نظري) الفصل نهاية اختبار 16
السادس 

 عشر
- 

 عدد األسابيع 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   
 األسبوع

Week Due 

الساعات 

 الفعلية

Cont. H 

1 
 (صفات معنوية) دراسة صفات تصنيفية ظاهرية 

خاصة بالجذر صفات معنوية -  
 3 االول
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خاصة بالساق صفات معنوية -  

2 
 )دراسة صفات تصنيفية ظاهرية )صفات معنوية 

 خاصة بالورقة صفات معنوية -
 3 الثاني

3 

  (قياسيةدراسة صفات تصنيفية ظاهرية )صفات 
خاصة بالجذر قياسيةصفات  -  

 خاصة بالساق قياسيةصفات  -

 بالورقةخاصة  قياسيةصفات  -

 3 الثالث

4 

 دراسة صفات تصنيفية تشريحية 
خاصة بالبشره صفات معنوية -  

 - خاصة بالساق صفات معنوية 
 - خاصة بالورقة صفات معنوية 

 الرابع
 

3 

5 
 دراسة صفات تصنيفية تشريحية 

خاصة بالبشره قياسيةصفات  -  3 الخامس 

6 

 دراسة صفات تصنيفية تشريحية 

 خاصة بالساق قياسيةصفات  -
بالورقةخاصة  قياسيةصفات  -  

 3 السادس

 - السابع   (Midterm Exam)  الفصل نصف اختبار 7

8  3 الثامن دراسة صفات معنويه و قياسية للسبورات 

 3 التاسع لحبوب اللقاعدراسة صفات معنوية  9

10  3 العاشر لحبوب اللقاع دراسة صفات قياسية 

11 
 الحادي  كشف وصفي )لوني( للمركبات الكيميائية

 عشر
3 

12  3 الثاني عشر للكروموسومات قياسيةو  دراسة صفات معنوية 

13   3 الثالث عشر المختلفةتصميم مفاتيا تصنيفية بلستخدام الدائل التصتنيفية 

 - الرابع عشر  Final Exam ( عملي) الفصل نهاية اختبار 14

األسابيع والساعات الفعلية اجمالي  
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester W14 36 

 

  التدريساستراتيجيات Teaching Strategies: 
  المحاضرة التفاعليةLectures 

  الحوار والمناقشةdiscussion 

  العصف الذهنيBrainstorming                

  التطبيق العمليPractical in computer Lab (Lab works) 

  التعلم الذاتيSelf-learning 

  التعلم التعاونيCooperative Learning 

 

  VII.  األنشطة والتكليفات Tasks and Assignments: 

 م
 النشاط/ التكليف
Assignments 

نوع 

التكليف 

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ
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N

o 

)فردي/ 

 تعاوني(
Week 

Due 

1 
 8 فردي )نظري( المنزلية التكاليف

W 

4,9,12 

 0Total Score 8  إجمالي الدرجة --- 

 

 التعلم  تقويم Learning Assessment: 

 م
No 

 أساليب التقويم
Assessment Method 

 )أسبوع(موعد

 التقويم
Week Due 

 الدرجة
Mark 

الوزن 

 %النسبي
Proportion of 

Final 

Assessment 

1 
 األنشطة والتكليفات

 Tasks and Assignments 
W4, 9 ,12 8 5.3% 

 Quiz W 2-7, 9-14 12 8%( 12) زيكو 2

3 
 تقاريرمعملية

Lab. reports 
W 1-6, 8-12 11 7.3% 

4 
 تصميم مفاتيا تصنيفية

Design special taxonomical keys 
W13  4 2.6% 

5 
 اختبار نصف الفصل )عملي(

Midterm Exam  (practical) 
W 7 10 6.6% 

6 
 )نظري( اختبار نصف الفصل

Midterm Exam (theoretical) 
W 8 20 13.3% 

 
 اختبار نهاية الفصل )عملي(

Final Exam (practical) 
W 14 25 16.6% 

 
 اختبار نهاية الفصل )نظري(

Final Exam (theoretical) 
W 16 60 40% 

 % Total  100 100 المجموع 

 

 مصادر التعلم Learning Resources  : 
 

 تزيد عن مرجعين( )ال: Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .4
 ( تقسيم النبات،المكتبة االكادمية، القاهرة1997السحار، قاسم فؤاد  :)- مصر 

• Hesse, M., Halbritter, H., Weber, M., Buchner, R., Frosch-Radivo, A., Ulrich, S.& Zetter, 

R. (2009): Pollen Terminology- An illustrated handbook, Springer Wien New York. 
 

 :Essential References المراجع المساندة .5
• Robson, N. K. B. (1991): Introduction to the Principles of Plant Taxonomy, 

Cambridge Un. Press, ed.2.  

•Stace, C. A. (1989): Plant Taxonomy and Biosystematics, Hodder Arnold, 

ed.2. 

 

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

http://www.plantlist.org  
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ix.  المقررالضواب  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 مجلس القسم.25الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

تذا تأخر ، وللطالب حضااور المحاضاارة تذا تأخر لمدة ربع ساااعة لاالث مرات في الفصاال الدراسااي يساامح 
 المحاضرة. دخول يمنع من االلتزاموعند عدم ، أستاذ المقررعن االث 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

ضاااااوابط تنفيذ التكليفات و يحدد أساااااتاذ المقرر نوع التعيينات في بداية الفصااااال ويحدد مواعيد تساااااليمها 
 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 ابوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصفي أو النهائي تطبق 
 في التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة للتكليف.بالغش او النقل في حال ابوت 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 مال استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ 
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