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 )بكالوريوس( مواصفات مقرر

 الزراعةكلية  بنهاجامعة 

 مواصفات المقرر

 البساتٌن: البرنامج أو البرامج التً ٌقدم من خاللها المقرر

 عنصر رئٌسً أم ثانوي للبرامج

 البساتٌن: القسم الذي ٌقدم البرنامج

 البساتٌن: القسم الذي ٌقدم المقرر

 البساتٌن/ شعبة لثةالثا: الفرقة السنة الدراسٌة/ المستوى

 17/5/2010    تارٌخ اعتماد المواصفات

 )أ(  البيانات األساسية

  322 الكود: نباتات طبية وعطريةالعنوان: 

 4المجموع:       2 العملي:      2 المحاضرة:    :الساعات المعتمدة

 )ب(  البيانات المهنية

 :األهداف العامة للمقرر (1

أهمٌة النباتات الطبٌة والعطرٌةة بصةفة عامةة  ةً ب طالبٌهدف هذا المقرر إلى تعرٌف  ال

أهم المشاكل التً تواجه إنتاج النباتات الطبٌة والعطرٌة  ً مصر وإمكانٌة و ،اإلنتاج الزراعً. 

، تةةأثٌر الوةةروف البٌئٌةةة والزراعٌةةة علةةً إنتةةاج النباتةةات الطبٌةةة والعطرٌةةة. ، والتغلةةب علٌهةةا. 

ات المختلفةةة تقسةةٌم، والإنتةةاج النباتةةات الطبٌةةة والعطرٌةةة.  تقنةةٌن اسةةتخدام منومةةات النمةةو  ةةًو

لنباتات الطبٌة والعطرٌة واستخداماتها و أهم محتوٌاتها الكٌمٌائٌة و النباتات التةً تحتةوى علةى ل

قةاتالت الحشةرات النباتٌةةة ، والالحبةوب العطرٌةة والتوابةل والنباتةات المنتجةة لهةا. ، وكةال منهةا. 

االتجاهةات ، جمع وإعداد وتداول وتخزٌن النباتات الطبٌةة والعطرٌةة. ، و. والنباتات المنتجة لها

 البحثٌة الحدٌثة إلنتاج النباتات الطبٌة والعطرٌة.

 النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر (2

 بنهاٌة هذا المقر ٌكون الطالب قادرا على أن :

  المعرفة والفهم -أ

 ٌةةة والعطرٌةةة  ةةً اإلنتةةاج الزراعةةًأهمٌةةة النباتةةات الطبعلةةى  الطالةةب ٌتعةةرف -1-أ

 ودورها  ً ر ع الدخل القومً.

شاكل التةً تواجةه إنتةاج النباتةات الطبٌةة والعطرٌةة  ةً مصةر وإمكانٌةة لما ٌعدد -2-أ

  التغلب علٌها. 

علةً إنتةاج النباتةات الطبٌةة التةً تةرثر الوروف البٌئٌة والزراعٌةة ٌتعرف على  -3-أ

 والعطرٌة.
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لنباتةةةات الطبٌةةةة والعطرٌةةةة واسةةةتخداماتها و أهةةةم المختلفةةةة ل اتتقسةةةٌملا ٌسةةةمى -4-أ

 .محتوٌاتها الكٌمٌائٌة

 جمع وإعداد وتداول وتخزٌن النباتات الطبٌة والعطرٌة.طرق  ٌشرح -5-أ

 المختلفة ونباتات الفلورا المصرٌة. النباتات الطبٌة والعطرٌةٌتعرف على  -6-أ

 المهارات الذهنية -ب

الطبةةً والعطةةري الةةذي ٌناسةةب الوةةروف البٌئٌةةة للمنطقةةة  نةةوا النبةةات ٌختةةار -1-ب

 للحصول علً أعلً إنتاجٌة.

 نباتات الفلورا المصرٌة من حٌث أهمٌتها الطبٌة واالقتصادٌة.ٌقارن بٌن  -2-ب

من  ً نسبة للمادة الفعالةلالنبات الطبً والعطري المنزرا وأعٌتنبأ بمحصول  -3-ب

 ل الموسم.خالالوروف البٌئٌة والزراعٌة خالل 

 جمع وإعداد وتداول وتخزٌن النباتات الطبٌة والعطرٌة.بٌن طرق  ٌقارن  -4-ب

 .شاكل التً تواجه إنتاج النباتات الطبٌة والعطرٌةالم ددٌح -5-ب

 المهارات -ج

 ج.أ.المهارات المهنية والعملية

 على كٌفٌة زراعة النباتات الطبٌة والعطرٌة  ً المشتل والحقل. ٌتدرب  -1-أ ج

بعةةا العملٌةةات البسةةتانٌة مثةةل عملٌةةات التطةةوٌا والتةةدعٌم والخةةف  ٌجةةرى -2-أ ج

والترقٌع والتلقٌح الخلطى الصةناعى لةبعا النباتةات الطبٌةة والعطرٌةة للحصةول 

 علً أعلً إنتاجٌة.

جمةةةع وإعةةةداد وتةةةداول وتخةةةزٌن النباتةةةات الطبٌةةةة الطةةةرق المختلفةةةة ل ٌطبةةةق -3-أ ج

 والعطرٌة.

 ة والقابلة للنقلالمهارات العام -ج ب

 ٌعمل  ى  رٌق. -1-ج ب

 ٌستفٌد من مهارة التعامل مع الحاسب اآللى وشبكة اإلنترنت  -2-ج ب 

 ٌدٌر العمل بكفاءة. -3-ج ب 

 ٌحترم أخالقٌات المهنة -4-ج ب

 ٌتواصل بفاعلٌة مع اآلخرٌن -5-ج ب

 ـ محتوى المقرر : 3

ساعات إرشاد 

دروس أكاديمية 

 / عملية

 الموضوع لساعات / األسبوععدد ا محاضرة

 المحاضرات:   
أهمٌة النباتات الطبٌة  2 2 

والعطرٌة بصفة عامة  ً 
 اإلنتاج الزراعً.

أهم المشاكل التً تواجه إنتاج  2 2 
النباتات الطبٌة والعطرٌة  ً 
 مصر وإمكانٌة التغلب علٌها.

الوروف البٌئٌة والزراعٌة  4 4 
وتأثٌر علً إنتاج النباتات 

 طبٌة والعطرٌة.ال
تقنٌن استخدام منومات النمو  2 2 
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 ً إنتاج النباتات الطبٌة 
 والعطرٌة.

لنباتات ات المختلفة لتقسٌمال 6 6 
الطبٌة والعطرٌة 

واستخداماتها و أهم محتوٌاتها 
الكٌمٌائٌة و النباتات التً 

 تحتوى على كال منها.
الحبوب العطرٌة والتوابل  4 4 

 لها. والنباتات المنتجة
قاتالت الحشرات النباتٌة ال

 والنباتات المنتجة لها.
جمع وإعداد وتداول وتخزٌن  4 4 

 النباتات الطبٌة والعطرٌة.

 العملً:   

أهم العملٌات البستانٌة التً  2  2
تجري للنباتات الطبٌة 
 والعطرٌة أثناء اإلنتاج.

أهم النباتات الطبٌة والعطرٌة  4  4
ت التً تحتوي علً زٌو

 طٌارة وثابتة. 

أهم النباتات الطبٌة التً  4  4
 تحتوي علً قلوٌدات.

أهم النباتات الطبٌة التً  4  4
 تحتوي علً جلٌكوسٌدات.

أهم النباتات الطبٌة التً  4  4
 تحتوي علً قاتالت حشرٌة.

أهم النباتات الطبٌة التً  4  4
تحتوي علً  صبغات 

 ومضادات حٌوٌة.
أهم النباتات الطبٌة التً  2  2

تحتوي علً  تانٌنات 
 وراتنجات .

أهم النباتات الطبٌة التً  2  2
تحتوي علً  مواد لبنٌة 

 ومخاطٌة وصموغ.
الطرق المختلفة لفصل با  2  2

المواد الفعالة )الزٌوت 
الطٌارة والثاٌتة و القلوٌدات 

 و جلٌكوسٌدات...الخ(.

 أساليب التعليم والتعلم (4

 اضرات نورٌةمح -4-1

   محاضرات عملٌة -4-2

 زٌارات حقلٌة -4-3

 تكلٌفات  -4-4

 أساليب تقييم الطلبة (5

 . المعر ة والفهم والمهارات الذهنٌةلتقٌٌم    . إمتحانات دورٌة -5-1

 . المهارات العملٌةلتقٌٌم    ..امتحانات عملٌة -5-2

 المعر ة والفهم والمهارات العامة لتقٌٌم    ... امتحان شفوى -5-3
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 جدول التقييم

 .الرابع والثامناألسبوا    .... .... إمتحانات دورٌة 1التقٌٌم 

 .الثانى عشراألسبوا  ..   ......... امتحان عملى 2التقٌٌم 

 . الثالث عشراألسبوا    ............ امتحان شفوى 3التقٌٌم 

 . الرابع عشراألسبوا    ........... امتحان نورى 4التقٌٌم 

 الوزن النسبي لكل تقييم

 %15 ات دورٌةامتحان

 %60 آخر السنة/الفصلامتحان 

 %10 االمتحان الشفوي

 %15 االمتحان العملً

 %100 المجموا

 أي تقٌٌم تكوٌنً بحت

 قائمة المراجع (6

 مذكرات المقرر -6-1

 المادة أستاذمحاضرات ٌعدها 

 الكتب الضرورٌة )الكتب الدراسٌة المقررة(  -6-2

  .ال توجد

 كتب مقترحة -6-3

 المراجع العربية: 

( :النباتةةات و األعشةةاب الطبٌةةة . دار النشةةر : مكتبةةة 1985ت نصةةر )أبةةو زٌةةد الشةةحا

 . 496 – 1مدبولى . الصفحات من 

( : النباتةات العطرٌةة ومنتجاتهةا  الزراعٌةة و الدوائٌةة . 1988أبو زٌد الشةحات نصةر )

 . 473 – 1دار النشر : الدار العربٌة للنشر و التوزٌع . الصفحات من 

وعة إنتاج النباتات الطبٌة و العطرٌة )الكتاب األول(. دار ( : موس1996الدجوى على )

 . 451 -1مٌدان طلعت حرب . الصفحات من 6 -النشر مكتبة مدبولى 

( : موسوعة إنتاج النباتات الطبٌة والعطرٌة )الكتاب الثانً( . دار 1996الدجوى على )

 . 392 -1مٌدان طلعت حرب . الصفحات من 6 –النشر مكتبة مدبولى 

( : النباتةةةات الطبٌةةةة زراعتهةةةا ومكوناتهةةةا 1995حسةةةٌنً محمةةةد و المهةةةدى تهةةةانى )ال

واسةةتخداماتها العالجٌةةة . دار النشةةر : مكتبةةة بةةن سةةٌنا :للنشةةر و التوزٌةةع والتصةةدٌر . 

 . 272 – 1الصفحات من 

( : النباتات الطبٌة البرٌة  ةً سةٌناء . دار النشةر : 2000حنفى ٌاسر عادل و آخرون ) 

 . 338 – 1لٌج العربى . الصفحات من مرسسة الخ

( : النباتات الطبٌة زراعتهةا ومكوناتهةا . دار النشةر دار 1981حسٌن  وزى طه قطب )

 . 355 – 1المرٌخ للنشر. الصفحات كمن 
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( : نباتةةات العقةةاقٌر و التوابةةل مكوناتهةةا و  وائةةدها . دار 1985سةةعد شةةكرى إبةةراهٌم )

 . 390 – 1ت من النشر : دار الفكر العربى . الصفحا

 المراجع األجنبية: 

Harborne, J.B. (1973): Photochemical Methods A Guide to 

Modern Techniques of plant Analysis. Distributed in the USA by 

Halsted press,a Division of John Wiley & Sons, INC New york 

P. 1-271. 

Shafik, I.B. (1986): Chemistry of Crude Drugs Laboratory 

Manual. Faculty of Pharmacy Cairo Uni. P. 1-193. 

Wagner, H.; Hiroshi, H. and Norman, R.F. (1988): Economic 

and Medicinal plant research. Volume 2. Academic press 

Harcourt Brace Jovanovich publishers London San Diego New 

York P. 118-197. 

 مجالت دورٌة، مواقع إنترنت، إلخ -6-4

 محلة حولٌات مشتهر للعلوم الزراعٌة

 اإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم (7

معمةل لتجفٌةف ،  مزرعة للنباتات الطبٌة والعطرٌة، جهاز عرا ، كمبٌوترجهاز       

والعطرٌة معمل مزود بوحدات  صل المواد الطبٌة  النباتات الطبٌة والعطرٌة )منشر( ، 

سوكسةةلت( أ ةةران تجفٌةةف وثالجةةات لحفةةو العٌنةةات ومٌةةزات عةةادي  -)وحةةدات كلفنجةةر 

 . أكٌاس ورق وكراتٌن لحفو العٌنات بأحجام مختلفة.ورقمً

2010/   5/ 17ـ تم مناقشة التوصيف وإعتماده بمجلس القسم المنعقد بتاريخ    

 رئيس القسم            أستاذ المادة                                          

اإلسم: أ.د/ إيمان مختار  اإلسم: أ.د/أنور عثمان جمعة                                           

 أبو الغيط
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