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 زراعة انسجة نباتية: مواصفات مقرر

 

i.  المقررعامة عن معلومات General information about the course :  

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
 زراعة انسجة نباتية 

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  الدراسي االولالمستوى الرابع الفصل  

5.  
 )إن وجدت(المقرر المتطلبات السابقة 

Pre-requisites (if any) 
 اساسيات علم النبات + مهارات معملية نباتية

6.  
 ()إن وجدتالمتطلبات المصاحبة 

Co-requisites (if any) 
 ال يوجد

7.  
 المقرردرس له يالبرنامج الذي 

Program (s) in which the course is offered 
 نبات / كيمياء

 

8.  
 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the course اللغة العربية / اللغة االنجليزية 

9.  
 نظام الدراسة

Study System فصلي 

10.  
 مواصفات المقررمعد)و( 

Prepared By 
 دكتور/ سامي احمد مثنى البرطي

11.  
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 
 

 

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

ii. وصف المقرر Course Description: 

التعريف بمزارع االنسججججلة النباتية و انواع مزارع االنسججججلة و اهمية مزارع االنسججججلة و   الى المقرر هذا يهدف

مكونات بيئات النمو المسججججتعملة را زراعة االنسججججلة و منممات النمو النباتية ودورها را زراعة االنسججججلة و مرا   

 زراعة االنسلة و العوام  المؤثرة على النمو والتكشف را مزارع االنسلة

 

iii. تعلم المقرر مخرلات Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 : أن على قادرا الطالب يكون سوف المقرر دراسة من االنتهاء بعد

a1 -   بمزارع االنسلة النباتيةيشرح المقصود 

a2 -   مزارع االنسلة النباتيةيعدد انواع 

a3 -   يوضح اهمية مزارع االنسلة  

b1 -  النمو را مزارع االنسلةيميز مكونات بيئات 

b2 - يومف دور منممات النمو را زراعة االنسلة 

c1 - ضيح الدور الذي تلعبه ك  مر لهتويفسر مرا   زراعة االنسلة و 

c2 - العوام  المؤثرة على النمو والتكشف را مزارع االنسلة يقيم  
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d1 -  والمهنيةيليد مهارات إعداد التقارير المعملية     

 -d2    في المصجججججججادر  زراعة االنسجججججججة النباتية الالزمة عن الب ث عن المعلومات يتعلم ذاتيا من خال 

 المختلفة

 

 

 

 

 

iv.  المقرر مع مخرلات التعلم للبرنامج تعلممخرلات مواءمة: 
Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs (Program Intended Learning Outcomes  (  

 مخرلات التعلم المقصودة من المقرر
(Course Intended Learning Outcomes) 

مخرلات التعلم المقصودة من 
 البرنامج

(Program Intended Learning 

Outcomes  (  
a1 -  بمزارع االنسلة النباتيةيشرح المقصود  

A1 

 

يستعرض النظريات و المفاهيم 

 البيولوجية 

 النباتية والكيميائية بكفائة

a2 – يعدد انواع مزارع االنسلة النباتية A3 

 
 

يسرد المجموعات الرئيسية من 

الكائنات الحية و خاصة النباتية  و 

منتجاتها و يستعرض خصائصها 

االساسية، التي تميزها عن غيرها 

 من الكائنات

 

a3– يوضح اهمية مزارع االنسلة 

 
 

b1 -  االنسلةيميز مكونات بيئات النمو را مزارع  

B3 
تجارب المعملية نتائج قييم ي

نتها بالنتائج والحقلية ومقار

 .نظرياالمتوقعة 

b2- يومف دور منممات النمو را زراعة االنسلة B4 

 
و صمم التجارب المختبرية ي

الحقلية المتعلقة بعلم النبات و 

يقترح طريقة معملية للتعرف على 

وطرق المسببات المرضية للنبات 

 .مكافحتها
c1-  يفسججججر مرا   زراعة االنسججججلة وتوضججججيح الدور الذي

 تلعبه ك  مر له

C1 
 

 و الحقلية يجري التجارب المعملية

إلكثار النباتات )االقتصادية 

 المهددة باالنقراض( ،النادرة ،
c2- العوامججج  المؤثرة على النمو والتكشجججججججف را مزارع  يقيم

 االنسلة

 

C5 البيئية تتأثير الملوثا يقيم 

 المختلفة على الغطاء النباتي

 معمليا و حقليا

d1- يليد مهارات إعداد التقارير المعملية والمهنية D1 التقارير  يجيد مهارات إعداد

 والمهنية عمليةلما

d2-   الالزمججة  الب ججث عن المعلومججات يتعلم ذاتيججا من خال

 المختلفة في المصادر  زراعة االنسجة النباتية عن

D2 من خالل االستقصاء  يتعلم ذاتيا

 لبحث عن المعلومات المطلوبةوا

من قواعد البيانات بإستخدام 

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

 

 التعليم والتعلم باستراتيجية (المعارف والفهمالمقرر )مخرجات تعلم مواءمة 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-   بمزارع االنسلة يشرح المقصود

 النباتية

 التفاعلية الم اضجججججرة

 والمنججاقشججججججججة ال وار

 الذهنا التعلم العصف

 الذاتا

 اختبججار والوالبججات التكليفججات

 نصجججفا اختبار اختبار  قصجججير

 نهائا

a2-   يعجججدد انواع مزارع االنسجججججججلجججة
 النباتية

 الحوار التفاعلية المحاضرة
الذهني  العصف والمناقشة

 الذاتا التعلم

 اختبار والواجبات التكليفات
نصفي  اختبار  قصير

 نهائي اختبار

a3- الحوار التفاعلية المحاضرة يوضح اهمية مزارع االنسلة 
الذهني  العصف والمناقشة

 الذاتا التعلم

 اختبار والواجبات التكليفات
نصفي  اختبار  قصير

 نهائي اختبار

 

 التدريس والتقويم:     ةباستراتيجي (المهارات الذهنيةتعلم المقرر )مخرجات مواءمة ثانيا: 
Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              

 المهارات الذهنية /المقررمخرجات 
Intellectual Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 التقويماستراتيجية 
Assessment Strategies 

b1-   يميز مكونجججات بيئجججات النمو را
 مزارع االنسلة

 الحوار التفججاعليججة المحججاضججججججرة
الذهني  العصججججججف والمناقشجججججججة

 الذاتا التعلم

 والوالبات التكليفات

 اختبار  قصير اختبار

نهائا نصفا اختبار  

b2-   يومف دور منممجججات النمو را
 زراعة االنسلة

 الحوار التفاعلية المحاضرة
 التعلمالذهني  العصف والمناقشة

 الذاتا

 اختبار والواجبات التكليفات
 نصفي اختبار اختبار  قصير
 نهائي

 

تدريس ال باستراتيجية المهنية والعملية(المهارات مخرجات تعلم المقرر )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-  يفسجججججر مرا   زراعة االنسجججججلة
وتوضججججججيح الدور الذي تلعبه ك  

 مر له

 التفاعلية الم اضجججججججرة

 والمنججججاقشججججججججججة ال وار

 الذهنا التعلم العصجججججف

 الذاتا

بار والوالبجات التكليفجات  اخت

 نصججفا اختبار اختبار  قصججير

 نهائا
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c2- العوامجججج  المؤثرة على النمو  يقيم

 والتكشف را مزارع االنسلة

 الحوار التفاعلية المحاضرة
الذهني  العصف والمناقشة

 الذاتا التعلم

فات - بار والوالبات التكلي  اخت
 نصججفا اختبار اختبار  قصججير
 نهائا

 

     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-  يليد مهارات إعداد التقارير المعملية
 والمهنية

 التفاعلية المحاضرة
 العصف والمناقشة الحوار

 الذاتا التعلمالذهني 

 والججوالججبججججات الججتججكججلججيججفججججات

 اختبججججار  قصجججججججير اختبججججار

نهائا نصفا اختبار  

d2-   عن الب ث  يتعلم ذاتيا من خال
زراعة االنسجة  الالزمة عن المعلومات

 .المختلفة في المصادر  النباتية

 التفاعلية المحاضرة
 العصف والمناقشة الحوار

 الذاتا التعلمالذهني 

 والججوالججبججججات الججتججكججلججيججفججججات

 اختبججججار  قصجججججججير اختبججججار

نهائا نصفا اختبار  

v.  محتوى المقررموضوعات Course Content 
 

موضوعات أوال: النظري الجانب   Theoretical 

Aspect                                                       

 الرقم

Order 

الموضوعات 

 الرئيسة/ الوحدات

Topic List / 

Units 

 التفصيليةالموضوعات 

Sub Topics List 

عدد 

 األسابيع 
Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

رموز 
مخرجات 

التعلم 

 للمقرر

(CILOs) 

 الوحدة االولى 1
 التعريف بمزارع االنسلة 
 انواع مزارع االنسلة 
 اهمية زراعة االنسلة 

2 4 a1,a2,a3 

 الوحدة الثانية 2
  مكونججججات بيئججججات النمو را مزارع

  االنسلة
4 8 b1,b2 

 الوحدة الثالثة 3
منممجججات النمو ودورهجججا را زراعجججة  •

 االنسلة
3 6 b1,b2 

4 
الوحدة 
 الرابعة

 
    لذي لدور ا لة وا عة االنسججججججج مرا   زرا

 تلعبه ك  مر له
2 4 c1,c2,d1 

5 
الوحدة 
 الرابعة

 
العوام  المؤثرة على النمو والتكشججججف را  •

 مزارع االنسلة
3 6 c1,c2,d1 

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

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  6 2 اهداف الزراعة النسيلية ومكونات معم  زراعة االنسلة 
a1, a2, 
a3, b1, 

b2 

2  6 2 البيئة الغذائية وكيفية ت ضيرها 
b1,b2, 

c1,c2,d1  

3  6 2 تطبيقات على زراعة االنسلة 
b1,b2, 

c1,c2,d1 

4 

 
 15 5 تأثير منممات النمو النباتية 

b1,b2, 
c1,c2,d1 

5  3 1 نزو  ميدانا 
b1,b2, 

c1,c2,d1 

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

 

 :Teaching Strategies التدريساستراتيجيات 
 التفاعلية الم اضرة Lectures 

 والمناقشة ال وار discussion 

 الذهنا العصف Brainstorming 

    المشكالت Problem solving 

 العملية العروضو الم اكاة Simulation Method Practical presentations&                 

 العملا التطبيق Practical in computer Lab (Lab works) 

 والتكاليف والمهام المشروعات projects 

 الذاتا التعلم Self-learning 

 التعاونا التعلم Cooperative Learning  

  الزمالء بين الخبرات تباد 

 

vi. والتكليفات االنشطة Tasks and Assignments: 

 م
N

o 

 التكليف /االنشطة 
Assignments/ Tasks 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ
Week 

Due 

خرجات م

 التعلم

CILOs 

(symbols) 

 Tasks and Assignments والوالبات التكليفات 1

 5 رردي
W5, 
w13 

a1, a2, 
a3, b1, 
b2, c1, 

c2, d1, d2 

 === == Total Score  5 إجمالي الدرجة 

vii. التعلم تقييم Learning Assessment: 
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الر

 قم

No. 

 أنشطة التقييم 
Assessment Tasks 

 أسوع

 التقييم
Week 

due 

 الدرجة
Mar

k 

نسبة الدرجة 

درجة الإلى 

 ةالنهائي
Proportion of 

Final 

Assessment 

 مخرجات التعلم
CILOs 

(symbols) 

1 
 Tasks and والوالبات التكليفات

Assignments 

W5, 
w13 

5 3.33 

a1, a2, a3, b1, 
b2, c1, c2, d1, 

d2 

 Quiz  قصير اختبار 2
W2-7, 
9-12 

10 6.67 
a1, a2, a3, b1, 

b2, c1, c2 

 التقارير العملية 3
W1-6, 
8-12 

7 4.67 
a1, a2, a3, b1, 
b2, c1, c2, d1, 

d2 
 W13 3 2 تقرير  قلا 4

a1, a2, a3, b1, 
b2, c1, c2, d1, 

d2 
 W7 10 6.67 (عملا) Midterm Exam نصفا اختبار 5

a1, a2, a3, b1, 
b2, c1, c2 

 W8 25 16.67 (نمري) Midterm Exam نصفا اختبار 6
a1, a2, a3, b1, 

b2, c1, c2 

 W14 30 20 نهائا عملا اختبار 7
a1, a2, a3, b1, 

b2, c1, c2 

 W16 60 40 نهائا ت ريري اختبار 8
a1, a2, a3, b1, 

b2, 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) الرئيسةالمراجع  .1
 ( : دكتور محمود عبدالحكيم محمود . منشورات جامعة سبها2007اساسيات زراعة االنسجة النباتية ) •

 القاهرة -( : دكتور فكري جالل محمد فهمي . دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع 2003زراعة االنسجة النباتية ) •

 :Essential References المساندة المراجع .2
( : دكتور طارق قابيل .جامعة 2015الزراعة النسيجية  تكنلوجيا زراعة الخاليا واالنسجة واالعضاء النباتية )

 •   القاهرة

    

 .Electronic Materials and Web Sites etc المصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت... .3
 http://arsco.org/article-detail-347-8-0 

 http://main.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&criteria1=3.&ScopeID=1.11.&SearchT

ext1=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B3%D8%AC%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%86

%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9+- 

 

 

viii.  والسياسات المتبعة في المقررالضوابط Course Policies 
 بعد الرلوع للوائح اللامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر ريما يتعلق باآلتا:

 : Class Attendanceسياسة  ضور الفعاليات التعليمية  1

 % من الم اضرات وي رم را  ا  عدم الوراء بذلك.75يلتزم الطالب ب ضور  -
المقرر تقريرا ب ضور وغياب الطالب للقسم وي رم الطالب من دخو  االمت ان را  ا  تلاوز يقدم أستاذ  -

 % ويتم اقرار ال رمان من مللس القسم.25الغياب 

 :Tardyال ضور المتأخر  2

إذا تأخر ، وللطالب  ضججور الم اضججرة إذا تأخر لمدة ربع سججاعة لثالث مرات را الفصجج  الدراسججا يسججمح -
 الم اضرة. دخو  يمنع من االلتزاموعند عدم ، مرات ي ذر شفويا من أستاذ المقررعن ثالث يادة ز
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 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمت ان  3

 ( دقيقة من بدء االمت ان 20ال يسمح للطالب دخو  االمت ان النهائا إذا تأخر مقدار ) -
 الخاصة بنمام االمت ان را الكلية.إذا تغيب الطالب عن االمت ان النهائا تطبق اللوائح  -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

ضجججججوابط تنفيذ التكليفات و ي دد أسجججججتاذ المقرر نوع التعيينات را بداية الفصججججج  وي دد مواعيد تسجججججليمها -
 وتسليمها.

 ي رم من درلة التكليف الذي تأخر را تسليمه. الم ددموعد ال عنإذا تأخر الطالب را تسليم التكليفات  -

 : Cheating الغش 5

 الئ ة شؤون الطالب. عليه را  ا  ثبوت قيام الطالب بالغش را االمت ان النصفا أو النهائا تطبق -
 را التكليفات والمشاريع ي رم من الدرلة المخصصة للتكليف.بالغش او النق  را  ا  ثبوت قيام الطالب  -

 :Plagiarismاالنت ا   6

 ألداء االمت ان نيابة عنه تطبق الالئ ة الخاصة بذلك طالبرا  الة ولود شخص ينت   شخصية  -
 :Other policiesسياسات أخرى  7

 أي سياسات أخرى مث  استخدام الموباي  أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ -
 
 

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

 زراعة انسجة نباتية :خطة مقرر

 

i. معلومات عن أستاذ المقرر Information about Faculty Member Responsible for 

the Course 

 االسم
Name د/ سامي احمد مثنى البرطي 

الساعات المكتبية 
 )أسبوعيا(

Office Hours 
 

 المكان ورقم الهاتف
Location &Telephone 

No.  

 صنعاءكلية العلوم / جامعة 

778066521 

 السبت

SAT 

 األحد

SU

N 

 االثنين

MO

N 

الثالث

 اء

TUE 

األربعا

 ء

WED 

الخمي

 س

THU 

 البريد اإللكتروني
E-mail 

muthannaahmed75@yahoo

 com. 
      

 

ii.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

 اسم المقرر  .1
Course Title 

 زراعة انسجة نباتية

 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 الرابع الفصل الدراسي االول 

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

 اساسيات علم النبات + مهارات معملية نباتية

– Co (وجدت)إن المتطلبات المصاحبة   .6

requisite 
 ال يوجد

mailto:ةعmuthannaahmed75@yahoo.com
mailto:ةعmuthannaahmed75@yahoo.com
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7.  
البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 

 Program (s) in which theتدريس المقرر 

course is offered 

 نبات / كيمياء
 

 لغة تدريس المقرر  .8
Language of teaching the course اللغة العربية / اللغة االنجليزية 

 مكان تدريس المقرر  .9
Location of teaching the course فصلي 

 

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

iii. وصف المقرر Course Description: 

التعريف بمزارع االنسججججلة النباتية و انواع مزارع االنسججججلة و اهمية مزارع االنسججججلة و   الى المقرر هذا يهدف

مكونات بيئات النمو المسججججتعملة را زراعة االنسججججلة و منممات النمو النباتية ودورها را زراعة االنسججججلة و مرا   

 زراعة االنسلة و العوام  المؤثرة على النمو والتكشف را مزارع االنسلة

 

iv.  مخرلات تعلم المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 
 : أن على قادرا الطالب يكون سوف المقرر دراسة من االنتهاء بعد

a1 -   بمزارع االنسلة النباتيةيشرح المقصود 

a2 -  يعدد انواع مزارع االنسلة النباتية 

a3 -    االنسلةيوضح اهمية مزارع  

b1 -  بيئات النمو را مزارع االنسلةيميز مكونات 

b2 - يومف دور منممات النمو را زراعة االنسلة 

c1 -  ضيح الدور الذي تلعبه ك  مر لهوتويفسر مرا   زراعة االنسلة 

c2 - را مزارع االنسلةالعوام  المؤثرة على النمو والتكشف  يقيم  

d1 - يليد مهارات إعداد التقارير المعملية والمهنية     

 -d2 في المصادر  زراعة االنسجة النباتية الالزمة عن يتعلم ذاتيا من خال  الب ث عن المعلومات 

 .المختلفة

 

v. المقرر  محتوىCourse Content: 

 : Theoretical Aspectالموضوعات النظريةأوال: 

الر

 قم
Ord

er 

 الوحدات
)الموضوعات 

 (الرئيسة

Units 

 الموضوعات التفصيلية
Sub Topics 

األسبو

 ع
Week 

Due 

الساعا

ت 

 الفعلية

Con. 

H 

1 
الوحدة 
 االولى

 التعريف بمزارع االنسلة
W1 2 

2 
الوحدة 
 االولى

 اهمية زراعة االنسلةو انواع مزارع االنسلة
W2 2 
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3 
الوحدة 
 الثانية

الكبرى  )العناصر المغذية مكونات بيئات النمو را مزارع االنسلة
 والصغرى(

W3 2 

4 
الوحدة 
 الثانية

 المواد العضوية() مكونات بيئات النمو را مزارع االنسلة
W4 2 

5 
الوحدة 
 الثانية

 مكونات بيئات النمو را مزارع االنسلة )المواد الصلبة والماء(
W5 2 

6 
الوحدة 
 الثانية

)تركيز ايونجججات  مكونجججات بيئجججات النمو را مزارع االنسجججججججلجججة
 الهيدرولين والضغط االسموزي للبيئة(

W6 2 

7 
الوحدة 

 الثالثة
 االكسينات() منممات النمو ودورها را زراعة االنسلة

W7 2 

 - W8 (نظري) اختبار نصف الفصل 8

9 
الوحدة 

 الثالثة
)السجججججججيتوكينينات  منممات النمو ودورها را زراعة االنسجججججججلة

 واللبرلينات(
W9 2 

10 
الوحدة 

 الثالثة
) امض االبسججيسججك  منممات النمو ودورها را زراعة االنسججلة
 وغاز االيثيلين والمركبات عديدة االمين 

W10 2 

11 
الوحدة 

 الرابعة
 W11 2 مرا   زراعة االنسلة 

12 
الوحدة 

 الرابعة
 W12 2 الدور الذي تلعبه ك  مر له

13 
الوحدة 

 الرابعة
 العوامججل المرثرة على النمو والتكشججججججف في مزارع االنسجججججججججة

 المتلقة بالنبات االم()العوامل الوراثية والعوامل 
W13 2 

14 
الوحدة 

 الرابعة
 العوامججل المرثرة على النمو والتكشججججججف في مزارع االنسجججججججججة

 (المتعلقة بالنسيج المزروع)العوامل 
W14 2 

15 
الوحدة 

 الرابعة
 العوامججل المرثرة على النمو والتكشججججججف في مزارع االنسجججججججججة

 المتعلقة بالظروف البيئية)العوامل 
W15 2 

 - W16 (نمري) الفص  نهاية اختبار 16

 عدد األسابيع والساعات الفعلية
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 16 28 

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

الر

 قم
Ord

er 

 التمارينالمهام / 

Tutorials/ Exercises   

 األسبوع

Week 

Due 

الساعات 

 الفعلية

Cont. H 

1  3  1 اهداف الزراعة النسيلية ومكونات معم  زراعة االنسلة 

2  3 2 مكونات معم  زراعة االنسلة 

3  3 3 البيئة الغذائية وكيفية ت ضيرها 

4 
 3 4 البيئة الغذائية وكيفية ت ضيرها 

5   3 5 اثبات التمايز الممهري() زراعة االنسلةتطبيقات على 

 3 6 است ثاث تكوين الكالس() تطبيقات على زراعة االنسلة  • 6

 - 7   (Midterm Exam)  الفص  نصف اختبار 7

8  3 8 (تأثير االوكسينات على استطالة وا ناء البادرات) تأثير منظمات النمو النباتية 
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9  3 9 (تأثير االوكسينات كمبيد لل شائش) تأثير منظمات النمو النباتية 

10 
 ية بات تا  انزيم اال ) تأثير منظمات النمو الن نات على اسجججججججت ثاث ان تأثير اللبرلي

 (اميليز

10 3 

11  3 11 (التداخ  بين منممات النمو) تأثير منظمات النمو النباتية 

12  3 12 (بادرات البازالءتأثير غاز االيثيلين على نمو ) تأثير منظمات النمو النباتية 

13  3 13 نزو  ميدانا 

 - Final Exam  14 ( عملا) الفص  نهاية اختبار 14

األسابيع والساعات الفعلية اجمالي  
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 14 36 

 

vi.  التدريساستراتيجيات Teaching Strategies: 

 Lectures التفاعلية الم اضرة -
 discussion والمناقشة ال وار -

 Brainstorming الذهنا العصف -

 Problem solving المشكالت    -

                 &Simulation Method Practical presentations العملية العروضو الم اكاة -

 Practical in computer Lab (Lab works) العملا التطبيق -

 projects والتكاليف والمهام المشروعات -

 Self-learning الذاتا التعلم -

  Cooperative Learning التعاونا التعلم -

 الزمالء بين الخبرات تباد  -

 

  VII.   والتكليفاتاألنشطة Tasks and Assignments: 

 م

N

o 

 النشاط/ التكليف
Assignments 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ

Week 

Due 

 Tasks and Assignments والوالبات التكليفات 1
 5 رردي

W5, 
w13 

 0Total Score 5  إجمالي الدرجة  

 

vii. التعلم  تقويم Learning Assessment: 

 م
No 

 أساليب التقويم
Assessment Method 

 )أسبوع(موعد

 التقويم
Week Due 

 الدرجة
Mark 

الوزن 

 %النسبي
Proportion of 

Final 

Assessment 

1 
 Tasks and والوالبات التكليفات

Assignments 
W5, w13 5 3.33 

 Quiz W2-7, 9-12 10 6.67  قصير اختبار 2

 W1-6, 8-12 7 4.67 التقارير العملية 3
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 W13 3 2 تقرير  قلا 4

 W7 10 6.67 (عملا) Midterm Exam نصفا اختبار 5

 W8 25 16.67 (نمري) Midterm Exam نصفا اختبار 6

 W14 30 20 نهائا عملا اختبار 7

 W16 60 40 نهائا ت ريري اختبار 8

 % Total  150 100 المجموع 

 

viii. مصادر التعلم Learning Resources  :.)اسم المرلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر( 
 

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

 ( : دكتور محمود عبدالحكيم محمود . منشورات جامعة سبها2007زراعة االنسجة النباتية )اساسيات  •

 القاهرة -( : دكتور فكري جالل محمد فهمي . دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع 2003زراعة االنسجة النباتية ) •

 :Essential References المراجع المساندة .5
 ( : دكتور طارق قابيل .جامعة2015الزراعة النسجججججيجية  تكنلوجيا زراعة الخاليا واالنسججججججة واالعضجججججاء النباتية ) •

 القاهرة

• 
 

 .Electronic Materials and Web Sites etc المصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت... .6
 http://arsco.org/article-detail-347-8-0 

 http://main.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&criteria1=3.&ScopeID=1.11.&SearchText1 

  

 

 

ix. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 للمقرر ريما يتعلق باآلتا:بعد الرلوع للوائح اللامعة يتم كتابة السياسة العامة 

 : Class Attendanceسياسة  ضور الفعاليات التعليمية  1

 % من الم اضرات وي رم را  ا  عدم الوراء بذلك.75يلتزم الطالب ب ضور  -
يقدم أستاذ المقرر تقريرا ب ضور وغياب الطالب للقسم وي رم الطالب من دخو  االمت ان را  ا  تلاوز  -

 اقرار ال رمان من مللس القسم.% ويتم 25الغياب 

 :Tardyال ضور المتأخر  2

إذا تأخر ، وللطالب  ضججور الم اضججرة إذا تأخر لمدة ربع سججاعة لثالث مرات را الفصجج  الدراسججا يسججمح -
 الم اضرة. دخو  يمنع من االلتزاموعند عدم ، عن ثالث مرات ي ذر شفويا من أستاذ المقرريادة ز

 : Attendance/PunctualityExamضوابط االمت ان  3

 ( دقيقة من بدء االمت ان 20ال يسمح للطالب دخو  االمت ان النهائا إذا تأخر مقدار ) -
 إذا تغيب الطالب عن االمت ان النهائا تطبق اللوائح الخاصة بنمام االمت ان را الكلية. -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

ضجججججوابط تنفيذ التكليفات و نوع التعيينات را بداية الفصججججج  وي دد مواعيد تسجججججليمهاي دد أسجججججتاذ المقرر  -
 وتسليمها.

 ي رم من درلة التكليف الذي تأخر را تسليمه. الم ددموعد ال عنإذا تأخر الطالب را تسليم التكليفات  -

 : Cheating الغش 5

 الئ ة شؤون الطالب. عليه تطبق را  ا  ثبوت قيام الطالب بالغش را االمت ان النصفا أو النهائا -
 را التكليفات والمشاريع ي رم من الدرلة المخصصة للتكليف.بالغش او النق  را  ا  ثبوت قيام الطالب  -

 :Plagiarismاالنت ا   6

 ألداء االمت ان نيابة عنه تطبق الالئ ة الخاصة بذلك طالبرا  الة ولود شخص ينت   شخصية  -
 : policiesOtherسياسات أخرى  7

http://arsco.org/article-detail-347-8-0
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