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 نباتات طبية وعطرية : مواصفات مقرر

 

i.  المقررعامة عن معلومات General information about the course :  

1.  
 سم المقررا

Course Title 
 نباتات طبية وعطرية 

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 -  2 

4.  
 الفصل الدراسيالمستوى و

Study Level and Semester المستوى الرابع الفصل الدراسي الثاني 

5.  
 )إن وجدت(المقرر المتطلبات السابقة 

Pre-requisites (if any) 
  ال يوجد

6.  
 ()إن وجدتالمتطلبات المصاحبة 

Co-requisites (if any) 
 ال يوجد

7.  
 المقرردرس له يالبرنامج الذي 

Program (s) in which the course is offered 
 علم االحياء الدقيقة

 

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/ محمد فرحان مهيوب الهاللي  +                       

 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: 

ل النباتات الطبية والعطرية, تصنيف النباتات بتاريخ النباتات الطبية والعطرية, طرق تداو الى المقرر هذا يهدف

الطبية والعطرية وطرق زراعتها وانتاجها, اهمية والمقومات االسااااساااية انتاا النباتات الطبية والعطرية, الم ونات 

المرة, الفعالة في النباتات الطبية والعطرية )الجلي وسيدات, القلويدات, الزيوت الطيارة, التانينات, الراتنجات, المواد 

 الدهون, ال ربوهيدرات, البروتينات(, امثلة لبعض النباتات الطبية والعطرية من نباتات الفلقة والفلقتين.

 

  

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

 : أن على قادرا الطالب ي ون سوف المقرر دراسة من االنتهاء بعد

a1 -   نشأة النباتات الطبية والعطرية يرتب تاريخ وبداية 

a2 -  يعدد طرق تداول النباتات الطبية والعطرية 

a3 -  يوضح  يفية تصنيف النباتات الطبية والعطرية وطرق زراعتها وانتاجها 
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b1 -  اهمية والمقومات االساسية انتاا النباتات الطبية واالقتصاديةيميز 

c1 -  الطبية والعطريةالم ونات الفعالة في النباتات يوظف 

c2 -  التي لها تأثير بشااا ل اسااااساااي  من نباتات الفلقة والفلقتين والعطريةامثلة لبعض النباتات الطبية يفسااار

 على ال ائنات الدقيقة

d1 - يجيد مهارات إعداد التقارير المعملية والمهنية  

 -d2  واعد البيانات باسااااااتخدام من ق لبحث عن المعلومات المطلوبةيتعلم ذاتيا من خالل االسااااااتقصاااااااء وا

 الحاسوب او بالتواصل الفعال
 

 

 

 باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم مخرجات التعلم مواءمة
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

 التعليم والتعلم باستراتيجية (المعارف والفهممخرجات تعلم المقرر )مواءمة أوال: 

 :والتقويم
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

iv.  المقرر مع مخرجات التعلم للبرنامج تعلممخرجات مواءمة: 
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 - يرتب تاريخ وبداية نشأة النباتات الطبية والعطرية 

 

A4 

 

 
 

 

يشرح العالقة بين االحياء 

الدقيقة المختلفة وأنظمتها 

 البيئية.

 

 

a2 – والعطرية يعدد طرق تداول النباتات الطبية 

a3–  يوضااح  يفية تصاانيف النباتات الطبية والعطرية وطرق

 زراعتها وانتاجها

b1–  اهمية والمقومات االساااااااسااااااية انتاا النباتات الطبية يميز

 واالقتصادية
B1 

 

يربط المفاهيم المختلفة لعلم 

األحياء الدقيقة األساسي 

 والتطبيقي والعلوم األخرى

c1-  عالة في النباتات الطبية والعطريةالم ونات الفيوظف 

 
 
C3 

يستخلص بعض المنتجات 

الميكروبية من الكائنات الدقيقة 

ذات الفائدة في المجاالت 

الصيدالنية والزراعية 

 والصناعية.

c2-  من نباتات  والعطريةامثلة لبعض النباتات الطبية يفسااااااار

التي لها تأثير بشاااااا ل اساااااااسااااااي على  الفلقة والفلقتين

 الدقيقة ال ائنات

d1- يجيد مهارات إعداد التقارير المعملية والمهنية 

 D3 

 

يجيد مهارة إدارة الوقت وحل 

 المشكالت واتخاذ القرار

d2- لبحث عن المعلومات يتعلم ذاتيا من خالل االستقصاء وا

من قواعد البيانات باسااااااتخدام الحاسااااااوب او  المطلوبة

 بالتواصل الفعال

 
D2 

اوض و يستخدم مهارات التف

التواصل الفعال باالضافة الى 

 التكنولوجيا
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 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم
Knowledge and Understanding 

CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 التقويم استراتيجية
Assessment Strategies 

a1-   يرتااب تاااريخ وباادايااة نشاااااااااأة
 النباتات الطبية والعطرية

 الحوار التفااااعلياااة اضااااااارةالمحااا

 الذهني التعلم العصااف والمناقشااة

 الذاتي

 اختبار والواجبات التكليفات
 نصفي اختبار اختبار  قصير
 نهائي

a2-   يعاااادد طرق تااااداول النباااااتااااات
 الطبية والعطرية

 الحوار التفاعلية المحاضرة
الذهني  العصف والمناقشة

 الذاتي التعلم

 اختبار والواجبات التكليفات
 نصفي اختبار اختبار  رقصي

 نهائي

a3 -  يوضاااح  يفية تصااانيف النباتات
الااطااباايااااة والااعااطااريااااة وطاارق 

 زراعتها وانتاجها

 الحوار التفاعلية المحاضرة
الذهني  العصف والمناقشة

 الذاتي التعلم

 اختبار والواجبات التكليفات
 نصفي اختبار اختبار  قصير
 نهائي

 

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

 المهارات الذهنية /المقررمخرجات 
Intellectual Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment Strategies 

b1-   يوضااااااح  يفية تصاااااانيف النباتات
الطبية والعطرية وطرق زراعتها 

 وانتاجها

ية المحاضااااااارة فاعل  الحوار الت

الذهني  العصااااف والمناقشااااة

الذاتي التعلم  

 اختبااار والواجبااات الت ليفااات

 نصااافي اختبار اختبار  قصاااير

 نهائي

 

تدريس ال باستراتيجية والعملية(المهنية 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-  الم ونات الفعالة في النباتات يوظف

 الطبية والعطرية

 الحوار التفاااعليااة المحاااضااااااارة

الذهني  العصاااااااف والمناقشاااااااة

الذاتي التعلم  

 اختبار والواجبات التكليفات
 نصفي اختبار اختبار  قصير
 نهائي

c2-  امثلة لبعض النباتات الطبية يفساااااار

عطريااااة ل لقااااة  وا ف ل نباااااتااااات ا من 

لتي لهااا تااأثير بشااااااا اال ا والفلقتين
 اساسي على ال ائنات الدقيقة

 الحوار التفاعلية المحاضرة
الذهني  العصف والمناقشة

 الذاتي التعلم

 اختبار والواجبات التكليفات
 نصفي اختبار اختبار  قصير
 نهائي

 

     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 
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d1-  يجيااد مهااارات إعااداد التقااارير

 المعملية والمهنية

 

 الحوار يةالتفاعل المحاضرة
الذهني  العصف والمناقشة

 الذاتي التعلم

 والااواجاابااااات الااتاا االااياافااااات

 اختباااار  قصاااااااير اختباااار

نهائي نصفي اختبار  

d2-  يتعلم ذاتيا من خالل االستقصاء
لبحث عن المعلومات وا

من قواعد البيانات  المطلوبة
باستخدام الحاسوب او 

 بالتواصل الفعال

 الحوار التفاعلية المحاضرة
الذهني  العصف شةوالمناق

 الذاتي التعلم

 والااواجاابااااات الااتاا االااياافااااات

 اختباااار  قصاااااااير اختباااار

نهائي نصفي اختبار  

 

 

 

v.  محتوى المقررموضوعات Course Content 
 

موضوعات أوال: النظري الجانب   Theoretical 

Aspect                                                       

 الرقم

Order 

الموضوعات 

لرئيسة/ ا

 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

 نبذة عامة 
  طرق تداول النباتات الطبية 
  والعطريااةتصااااااانيف النباااتااات الطبيااة 

 راعتها وانتاجهاوطرق ز

3 6 a1,a2,a3 

 الوحدة االولى 2
  تاا ية ان اهمية والمقومات االساااااااااسااااااا

 النباتات الطبية والعطرية
2 4 b1 

 الوحدة الثانية 3

الم ونااات الفعااالااة في النباااتااات الطبيااة •  
)الجلي وساااااااياادات, القلوياادات,  والعطريااة

التاااانيناااات, الراتنجاااات, الزيوت الطياااارة, 
دهااون, الاا ااربااوهااياااادرات, الاامااواد الااماارة, الاااا

 البروتينات(

5 10 c1 

 الوحدة الثالثة 4
  من  والعطريااةامثلااة للنباااتااات الطبيااة

 ذوات الفلقة والفلقتين
 

4 8 c2 

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

14 28  

 

                                                  Practical Aspect العملي  الجانب موضوعات ثانيا:

 الرقم

Order 

 التجارب العملية/  تدريبات
Practical / Tutorials topics 

عدد 

 األسابيع
الساعات 

 الفعلية

رموز 

مخرجات 

 التعلم
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Number 

of 

Weeks 

Contact 

Hours 
Course 

ILOs 

1  )3 1 مقدمة )تعريف واهميته a1, a2, a3 

2 
  يفية التعرف على النباتات وجمعها ووصااافها وتجفيفها 

 وطحنها ومعرفة االستخدام العشبي الدوائي 
2 6 

b1, 
c1,c2,d1  

3 

  ,تطبيق طرق االساااااااتخاااادام الاااادوائي )النقيع, الم لي
الصاااااااب ااة, الشاااااااراب, المرهم, النقيع الزيتي, الرهيم, 

 الرفادة, ال مادة(
3 9 

b1, 
c1,c2,d1  

4 
 مائي وال حولياالستخالص ال 

2 6 
b1, 

c1,c2,d1  

5 
 3 1 طرق الكشف عن المواد الفعالة 

b1, 
c1,c2,d1  

6   9 3 التأثير الميكروبي )بكتيريا وفطريات( والحشري 
b1, 

c1,c2,d1  

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

 

 :Teaching Strategies دريسالتاستراتيجيات 
 التفاعلية المحاضرة Lectures 

 والمناقشة الحوار discussion 

 الذهني العصف Brainstorming 

 المش الت حل Problem solving 

 العملية العروضو المحا اة Simulation Method Practical presentations&                 

 العملي التطبيق Practical in computer Lab (Lab works) 

 والت اليف والمهام المشروعات projects 

 الذاتي التعلم Self-learning 

 التعاوني التعلم Cooperative Learning  

 الزمالء بين الخبرات تبادل 

 

vi. والتكليفات االنشطة Tasks and Assignments: 

 م
N

o 

 التكليف /االنشطة 
Assignments/ Tasks 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 عاوني(ت

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ
Week 

Due 

خرجات م

 التعلم

CILOs 

(symbols) 

 Tasks and Assignments والواجبات الت ليفات 1

 5 فردي
W5, 
w13 

a1, a2, 
a3, b1, 
c1, c2, 
d1, d2 

 التقارير العملية 2

 7 فردي
W1-6, 
8-12 

a1, a2, 
a3, b1, 
c1, c2, 
d1, d2 



 

 

 

 

 

 

 ئيس الجامعةر     نائب العميد لشئون الجودة         عميد الكلية               عميدة مركز التطوير وضمان الجودة          

 . د. القاسم محمد عباسأ               أ.م. د. هدي على العماد                          أ. د. عبده الكلي              د. إبراهيم لقمان      
 

Republic of Yemen 
Ministry of Higher Education & Scientific Research  

Council for Accreditation & Quality Assurance 

Sana’a University 

Faculty of Science 

 

 الجمهورية اليمنية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 الجودة مجلس االعتماد األكاديمي وضمان 

 جامعة صنعاء

 كلية العلوم

 

 

 

 تقرير حقلي 3

 W13 3 عاونيت

a1, a2, 
a3, b1, 
c1, c2, 
d1, d2 

 === == Total Score  15 إجمالي الدرجة 

vii. التعلم تقييم Learning Assessment: 

الر

 قم

No

. 

 أنشطة التقييم 
Assessment Tasks 

 أسوع

 التقييم
Week 

due 

الدرج

 ة
Mar

k 

نسبة الدرجة 

درجة الإلى 

 ةالنهائي
Proportion of 

Final 

Assessment 

 مخرجات التعلم
CILOs 

(symbols) 

1 
 Tasks and والواجبات الت ليفات

Assignments 

W5, 
w13 

5 3.33 

a1, a2, a3, b1, 
c1, c2, d1, d2 

 Quiz  قصير اختبار 2
W2-7, 
9-12 

10 6.67 
a1, a2, a3, b1, 

c1, c2 

 التقارير العملية 3
W1-6, 
8-12 

7 4.67 
a1, a2, a3, b1, 
c1, c2, d1, d2 

 W13 3 2 تقرير حقلي 4
a1, a2, a3, b1, 
c1, c2, d1, d2 

 W7 10 6.67 (عملي) Midterm Exam نصفي اختبار 5
a1, a2, a3, b1, 

c1, c2 

 W8 25 16.67 (نظري) Midterm Exam نصفي اختبار 6
a1, a2, a3, b1, 

c1, c2 

 W14 30 20 نهائي عملي اختبار 7
a1, a2, a3, b1, 

c1, c2 

 W16 60 40 نهائي ريريتح اختبار 8
a1, a2, a3, b1, 

c1, c2 

 Total  100 150 اإلجمالي% === 

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

 عن مرجعين() ال تزيد  :Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .1
 ( : الشحات نصر ابو زيد . القاهرة . الدار العربية للنشر2000النباتات واالعشاب الطبية ) •

  د ليلى مصطفى الشريف(. 2019) مصر فياقتصاديات أهم النباتات الطبية والعطرية 

 :Essential References المراجع المساندة .2
نشر. مركز عبادي للدراسات وال عبدالولي الخليدي ( : دكتور عبدالرحمن الدبعي + دكتور1996نباتات طبية وعطرية )   • 

• 

• 

 .Electronic Materials and Web Sites etc المصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت... .3
 https://sis.gov.eg/Story/130749?lang=ar 

 https://www.orienthelfer.de/wp-content/uploads/2019/04/13_Wild-and-Aromatic-plants.pdf 

 

viii. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم  تابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1



 

 

 

 

 

 

 ئيس الجامعةر     نائب العميد لشئون الجودة         عميد الكلية               عميدة مركز التطوير وضمان الجودة          

 . د. القاسم محمد عباسأ               أ.م. د. هدي على العماد                          أ. د. عبده الكلي              د. إبراهيم لقمان      
 

Republic of Yemen 
Ministry of Higher Education & Scientific Research  

Council for Accreditation & Quality Assurance 

Sana’a University 

Faculty of Science 

 

 الجمهورية اليمنية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 الجودة مجلس االعتماد األكاديمي وضمان 

 جامعة صنعاء

 كلية العلوم

 

 

 

 عدم الوفاء بذلك. % من المحاضرات ويحرم في حال75يلتزم الطالب بحضور  -
ن في حال يقدم أساااااتاذ المقرر تقريرا بحضاااااور و ياب الطالب للقسااااام ويحرم الطالب من دخول االمتحا -

 % ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم.25تجاوز ال ياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

إذا تأخر ، واساايللطالب حضااور المحاضاارة إذا تأخر لمدة ربع ساااعة لثالث مرات في الفصاال الدر يساامح -
 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 إذا تأخر مقدار ) -
 حان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في ال لية.إذا ت يب الطالب عن االمت -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

ضااااوابط تنفيذ الت ليفات و يحدد أسااااتاذ المقرر نوع التعيينات في بداية الفصاااال ويحدد مواعيد تسااااليمها -
 وتسليمها.

 يحرم من درجة الت ليف الذي تأخر في تسليمه. حددالمموعد ال عنإذا تأخر الطالب في تسليم الت ليفات  -

 : Cheating ال ش 5

 الئحة شؤون الطالب. عليه في حال ثبوت قيام الطالب بال ش في االمتحان النصفي أو النهائي تطبق -
 في الت ليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة للت ليف.بال ش او النقل في حال ثبوت قيام الطالب  -

 :Plagiarismتحال االن 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 الت ليفات ..... الخ -
 
 

(1) اللغة اإلنجليزيةقرر: 2021\2020العام الجامعي:   
 

 نباتات طبية وعطرية :خطة مقرر

 

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

the Course 

 االسم
Name 

 د.محمد الهاللي 

 د.سامي البرطي

الساعات المكتبية 
 )أسبوعيا(

Office Hours 
 

 المكان ورقم الهاتف
Location &Telephone 

No.  
 كلية العلوم -عاء جامعة صن

 السبت

SAT 

 األحد

SU

N 

 االثنين

MO

N 

الثالث

 اء

TUE 

األربعا

 ء

WED 

الخمي

 س

THU 

 البريد اإللكتروني
E-mail 

       

 اسم المقرر 
Course Title 

 نباتات طبية وعطرية 

 ورقمه ررمز المقر  .1
Course Code and Number 

 

 الساعات المعتمدة للمقرر  .2
Credit Hours 

 Credit Hoursالمعتمدة الساعات 
 المجموع

Total محاضرات 
Lecture 

 عملي
Practical 

 تمارين/سمنار
Seminar/Tutorial 

2 -  2 
 المستوى الرابع الفصل الدراسي الثاني المستوى والفصل الدراسي  .3
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Study Level and Semester 

 ر )إن وجدت(المتطلبات السابقة للمقر  .4
Pre-requisites  

  دال يوج

– Co (وجدت)إن المتطلبات المصاحبة   .5

requisite 
 ال يوجد

6.  
البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 

 Program (s) in which theتدريس المقرر 

course is offered 

 علم االحياء الدقيقة
 

 لغة تدريس المقرر  .7
Language of teaching the course اللغة العربية / اللغة االنجليزية 

 ن تدريس المقررمكا  .8
Location of teaching the course فصلي 

 

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

ii. وصف المقرر Course Description: 

النباتات  بتاريخ النباتات الطبية والعطرية, طرق تداول النباتات الطبية والعطرية, تصنيف الى المقرر هذا يهدف

الطبية والعطرية وطرق زراعتها وانتاجها, اهمية والمقومات االسااااساااية انتاا النباتات الطبية والعطرية, الم ونات 

الفعالة في النباتات الطبية والعطرية )الجلي وسيدات, القلويدات, الزيوت الطيارة, التانينات, الراتنجات, المواد المرة, 

 وتينات(, امثلة لبعض النباتات الطبية والعطرية من نباتات الفلقة والفلقتين.الدهون, ال ربوهيدرات, البر

 

 

iii.  مخرجات تعلم المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 
 : أن على قادرا الطالب ي ون سوف المقرر دراسة من االنتهاء بعد

a1 -   يرتب تاريخ وبداية نشأة النباتات الطبية والعطرية 

a2 -  يعدد طرق تداول النباتات الطبية والعطرية 

a3 -  يوضح  يفية تصنيف النباتات الطبية والعطرية وطرق زراعتها وانتاجها 

b1 -  اهمية والمقومات االساسية انتاا النباتات الطبية واالقتصاديةيميز 

c1 -  الم ونات الفعالة في النباتات الطبية والعطريةيوظف 

c2 -  التي لها تأثير بشاا ل اساااسااي  من نباتات الفلقة والفلقتين والعطريةعض النباتات الطبية امثلة لبيفساار

 على ال ائنات الدقيقة

d1 - يجيد مهارات إعداد التقارير المعملية والمهنية  

 -d2  من قواعد البيانات باساااااتخدام  لبحث عن المعلومات المطلوبةيتعلم ذاتيا من خالل االساااااتقصااااااء وا

 بالتواصل الفعالالحاسوب او 

iv. المقرر  محتوىCourse Content: 

 : Theoretical Aspectالموضوعات النظريةأوال: 

 الرقم
Order 

 الوحدات
)الموضوعات 

 (الرئيسة

Units 

 الموضوعات التفصيلية
Sub Topics 

 األسبوع
Week 

Due 

الساعات 

 الفعلية

Con. 

H 
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1 
الوحدة 
 االولى

 نبذة عامة 
W1 2 

2 
الوحدة 

 ىاالول
 طرق تداول النباتات الطبية 

W2 2 

3 
الوحدة 
 االولى

 وطرق زراعتها وانتاجها والعطريةتصنيف النباتات الطبية 
W3 2 

4 
الوحدة 
 االولى

 اهمية النباتات الطبية والعطرية
W4 2 

5 
الوحدة 
 االولى

 المقومات االساسية انتاا النباتات الطبية والعطرية
W5 2 

6 
الوحدة 

 الثانية

م  ل طبيااااة ا ل نباااااتااااات ا ل في ا فعااااالااااة  ل عطريااااةونااااات ا ل  وا
 ()الجلي وسيدات, القلويدات

W6 2 

7 
الوحدة 

 الثانية

)الزيوت  والعطريااةالم ونااات الفعااالااة في النباااتااات الطبيااة 
 (التانيناتالطيارة, 

W7 2 

  W8 (نظري) اختبار نصف الفصل 8

9 
الوحدة 

 الثانية

الراتنجاات, ) عطرياةوالالم وناات الفعااالاة في النباااتاات الطبيااة 
 W9 2 المواد المرة,(

10 
الوحدة 

 الثانية

الاادهون, ) والعطريااةالم ونااات الفعااالااة في النباااتااات الطبيااة 
 W10 2 ال ربوهيدرات(

11 
الوحدة 

 الثانية

 البروتينات() والعطريةالم ونات الفعالة في النباتات الطبية 
W11 2 

 W12 2 من ذوات الفلقة  العطريةوامثلة للنباتات الطبية  الوحدة الثالثة 12

 W13 2 من ذوات الفلقة والعطريةامثلة للنباتات الطبية  الوحدة الثالثة 13

 W14 2 من ذوات الفلقتين والعطريةامثلة للنباتات الطبية  الوحدة الثالثة 14

 W15 2 من ذوات الفلقتين والعطريةامثلة للنباتات الطبية  الوحدة الثالثة 15

  W16 (نظري) الفصل نهاية راختبا 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 

 3  1 مقدمة )تعريف واهميته( 1

 3 2  يفية التعرف على النباتات وجمعها ووصفها وتجفيفها وطحنها  2

 3 3 معرفة االستخدام العشبي الدوائي 3

 3 4 تطبيق طرق االستخدام الدوائي )النقيع, الم لي, الصب ة( 4
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 3 5 (الشراب, المرهم, النقيع الزيتيتطبيق طرق االستخدام الدوائي ) 5

 3 6 تطبيق طرق االستخدام الدوائي )الرهيم, الرفادة, ال مادة( 6

  7   (Midterm Exam)  الفصل نصف اختبار 7

 3 8 االستخالص المائي  8

 3 9 االستخالص ال حولي 9

 3 10 طرق الكشف عن المواد الفعالة 10

 3 11 التأثير الميكروبي )بكتيريا( 11

 3 12 التأثير الميكروبي )فطريات(  12

 3 13 التأثير الحشري 13

  Final Exam  14 ( عملي) الفصل نهاية اختبار 14

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

 

v.  التدريساستراتيجيات Teaching Strategies: 

 Lectures التفاعلية المحاضرة -
 discussion والمناقشة الحوار -

 Brainstorming الذهني العصف -

 Problem solving المش الت حل -

                 &Simulation Method Practical presentations العملية العروضو المحا اة -

 Practical in computer Lab (Lab works) العملي التطبيق -

 projects والت اليف والمهام المشروعات -

 Self-learning الذاتي التعلم -

  Cooperative Learning التعاوني التعلم -

 الزمالء بين الخبرات تبادل -

 

  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 والواجبات الت ليفات 1
 5 فردي

W5, 
w13 

 7 فردي التقارير العملية 2
W1-6, 
8-12 

 W13 3 تعاوني تقرير حقلي 3

 0Total Score 15  إجمالي الدرجة  

 

vi. التعلم  تقويم Learning Assessment: 

 م
No 

 قويمأساليب الت
Assessment Method 

 )أسبوع(موعد

 التقويم
 الدرجة
Mark 

الوزن 

 %النسبي
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Week Due Proportion of 

Final 

Assessment 

1 
 Tasks and والواجبات الت ليفات

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

 W13 3 2 حقليتقرير  4

 W7 10 6.67 (عملي) Midterm Exam نصفي اختبار 5

 W8 25 16.67 (نظري) Midterm Exam نصفي اختبار 6

 W14 30 20 نهائي عملي اختبار 7

 W16 60 40 نهائي تحريري اختبار 8

 % Total  150 100 المجموع 

 

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

 تزيد عن مرجعين( )ال :Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .4
 ( : الشحات نصر ابو زيد . القاهرة . الدار العربية للنش2000النباتات واالعشاب الطبية ) •

 ريفد ليلى مصطفى الش(. 2019) مصر فياقتصاديات أهم النباتات الطبية والعطرية  •

 :Essential References المراجع المساندة .5
. مركز عبادي للدراسات والنشر عبدالولي الخليدي • ( : دكتور عبدالرحمن الدبعي + دكتور1996نباتات طبية وعطرية )   

• 
• 

 

 .Electronic Materials and Web Sites etc المصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت... .6
 https://sis.gov.eg/Story/130749?lang=ar 

 https://www.orienthelfer.de/wp-content/uploads/2019/04/13_Wild-and-Aromatic-plants.pdf  

  

ix. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم  تابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

 : Class Attendanceالفعاليات التعليمية  سياسة حضور 1

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

 % ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم.25ال ياب 

 :Tardyالمتأخر الحضور  2

إذا تأخر ، وللطالب حضااور المحاضاارة إذا تأخر لمدة ربع ساااعة لثالث مرات في الفصاال الدراسااي يساامح -
 المحاضرة. دخول يمنع من االلتزاموعند عدم ، عن ثالث مرات يحذر شفويا من أستاذ المقرريادة ز

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20دخول االمتحان النهائي إذا تأخر مقدار ) ال يسمح للطالب -
 إذا ت يب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في ال لية. -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

ضاااااوابط تنفيذ الت ليفات و تساااااليمها يحدد أساااااتاذ المقرر نوع التعيينات في بداية الفصااااال ويحدد مواعيد -
 وتسليمها.

 يحرم من درجة الت ليف الذي تأخر في تسليمه. المحددموعد ال عنإذا تأخر الطالب في تسليم الت ليفات  -

 : Cheating ال ش 5
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 الجمهورية اليمنية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 الجودة مجلس االعتماد األكاديمي وضمان 

 جامعة صنعاء

 كلية العلوم

 

 

 

 الطالب. الئحة شؤون عليه في حال ثبوت قيام الطالب بال ش في االمتحان النصفي أو النهائي تطبق -
 مخصصة للت ليف.في الت ليفات والمشاريع يحرم من الدرجة البال ش او النقل قيام الطالب  في حال ثبوت -

 :Plagiarismاالنتحال  6

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

 وبايل أو مواعيد تسليم الت ليفات ..... الخأي سياسات أخرى مثل استخدام الم -

 

 

 

 

 

 
 


