
 

1 
 

بنظام الساعات المھنیة والعطریة  دبلوم تجھیز واستخالص النباتات الطبیةالئـحة برنامج 
معھد الدراسات و البحوث البیئیة  - في النظم البیئیةقسم مسوح الموارد الطبیعیة  المعتمدة

 الساداتجامعة مدینة 
Technical Diploma of Preparation - extraction of Medicinal and Aromatic 

plants – Surveying of Natural Resources in Environmental  Systems 
Department – Environmental Studies and Research Institute – University of 

Sadat City. 

ESRI-Sadat ١/٢٠١٧األول  اإلصدار ٢٠١٧ 

  



   

 

 جامعة مدینة السادات
 معھد الدراسات والبحوث البیئیة

 قسم مسوح الموارد الطبیعیة فى النظم البیئیة
 

 

مدینة الساداتجامعة  –معھد الدراسات والبحوث البیئیة  – قسم مسوح الموارد تجھیز واستخالص النباتات الطبیة والعطریة الئحة الدبلوم المھنى  

Page 2 of 70 

 

  حةـالئ

 المھنیة  والعطریةبرنامج دبلوم تجھیز واستخالص النباتات الطبیة والعطریة

 بنظام الساعات المعتمدة

 معھد الدراسات و البحوث البیئیة  -في النظم البیئیةقسم مسوح الموارد الطبیعیة 

 جامعة مدینة السادات

 

Technical Diploma of Preparation- extraction of Medicinal and Aromatic 

plants –– Surveying of Natural Resources in Environmental  Systems Department 

– Environmental Studies and Research Institute – University of Sadat City. 

 

 

 

 

 

 

 

٢٠١٧ 

 

 المحتــــــویات 



   

 

 جامعة مدینة السادات
 معھد الدراسات والبحوث البیئیة

 قسم مسوح الموارد الطبیعیة فى النظم البیئیة
 

 

مدینة الساداتجامعة  –معھد الدراسات والبحوث البیئیة  – قسم مسوح الموارد تجھیز واستخالص النباتات الطبیة والعطریة الئحة الدبلوم المھنى  

Page 3 of 70 

 الصفحة البیان م

مقدمة  ١

 ............................................................................................................ 

٣ 

رسالة البرنامج  ٢

................................................................................................ 

٣ 

التكوید  ٣

........................................................................................................... 

٣ 

 الباب األول: القواعد األساسیة  ٤

............................................................................. 

٤ 

 ٧.............................................................................الباب الثانى: إدارة البرنامج     ٥

 ٨ ..................................................................... الباب الثالث: النظام المالى للبرنامج ٦

 ١٠ .....................................................................حكام العامة            : االرابعالباب ال ٧

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 جامعة مدینة السادات
 معھد الدراسات والبحوث البیئیة

 قسم مسوح الموارد الطبیعیة فى النظم البیئیة
 

 

مدینة الساداتجامعة  –معھد الدراسات والبحوث البیئیة  – قسم مسوح الموارد تجھیز واستخالص النباتات الطبیة والعطریة الئحة الدبلوم المھنى  

Page 4 of 70 

 

 دمةـــــــــــــــــمق

مدینة السادات مؤسسة معتمدة من الھیئة القومیة لضمان جودة جامعة  -معھد الدراسات والبحوث البیئیة 

ومن  ،وإدارة المخاطر وخبراتھ فى مجال العلوم البیئیةالبشریة المؤسسیة وبامكاناتھ یتمیز ، التعلیم واالعتماد

المشاكل التي تحقق أھدافھ ودوره نحو مجتمع الجامعة والمجتمع  علىتقوم  دراساتمقومات ھذا التمیز وجود 

الخارجي، وبما یسمح بتعزیز استخدام تكاملیة التخصصات العلمیة المختلفة والتثبت من صحة النماذج التنبؤیة 

 ألنشطة المختلفة على النظام اإلیكولوجي لألرض.لتأثیر ا

تأھیل وإعداد كوادر بشریة متخصصة ، ونشر وتطبیق وتطویر المعرفة العداد على رسالة المعھد وترتكز 

اعلیة وفتواكب متطلبات سوق العمل  ذات المستوى العلمي عالي الجودة بمقاییس علمیة معترف بھاالكوادر المھنیة 

 . جتمعفى خدمة الم هدور

متطلبات  تلبي برامجتقدیم التي تعمل على  قسم مسوح الموارد الطبیعیة في النظم البیئیة ھو احد اقسام المعھد

 كتجھیز واستخالص النباتات الطبیةسوق العمل، وحیث أصبحت حاجة سوق العمل ملحة لبعض التخصصات 

النباتات  تجھیز واستخالصمھنى في  دبلوم، فسعى قسم المسوح الطبیعیة في النظم البیئیة العداد برنامج والعطریة

 والعطریة.الطبیة

 رسالة البرنامج

ي قسم مسوح الموارد الطبیعیة ف المھنیةبرنامج دبلوم تجھیز واستخالص النباتات الطبیة والعطریة  "یلتزم

جھیز تبتطبیق منھج دراسى عملى متطور في النظم البیئیة بمعھد الدراسات والبحوث البیئیة جامعة مدینة السادات 

إلعداد خریج مؤھل لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلي وقادرا على خدمة  المھنیة واستخالص النباتات الطبیة

 المجتمع"

 التكوید

 S                   د الطبعیة            مسوح المواركود قسم  -

                                    Q المھنى الدبلوماكود برنامج  -
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 B00كود المقررات االجباریة (األساسیة)                         -

 O00كود المقررات االختیاریة                                      -

 

 القواعد االساسیةالباب األول: 

ناءا بالدبلوم المھنى فى تجھیز واستخالص النباتات الطبیة والعطریة درجة مدینة السادات  جامعة ): تمنح١مادة (

 .یئیةفي النظم الب الموارد الطبیعیة ومجلس قسم المسوح   الدراسات والبحوث البیئیةمعھدعلى إقتراح مجلس 

 ): مواعید الدراسة:٢مادة (

 .شامل اإلمتحاناتسبوع دراسیإ ١٥فصل الربیع:یبدأ السبت الثاني من فبرایر ولمدة  -١

 أسابیع دراسیةشامل اإلمتحانات. ٨فصل الصیف:  یبدأ السبت األول من یولیو ولمدة  -٢

 . إسبوع دراسي شامل اإلمتحانات ١٥یبدأ السبت الثالث من سبتمبر ولمدة فصل الخریف:  -٣

 ): نظام الدراسة:٣مادة (

نظام الساعات المعتمدة، ھو والعطریة تجھیز واستخالص النباتات الطبیةدبلوم الدراسة ببرنامج  نظام

ساعة معتمدة  ١٢الخریف في عدد من الساعات ال یزید عن الربیع و یُسمح للطالب بالتسجیل في فصليو 

 ٦ اعات ال یزید عن. كما یسمح للطالب التسجیل في فصل الصیف في عدد من السمقررات ) ستة( لكل فصل

 .مقررات) ثالثة( ساعات معتمدة

 ): الساعة المعتمدة:٤مادة (

الساعة المعتمدة ھي وحدة قیاس لتحدید وزن كل مقرر في الفصل الدراسي الواحد، وھي تعادل: ساعة 

بوع في األسالتدریبات المعملیةأو أربع ساعات من التدریبات المیدانیةمن أو ساعتینواحدة دراسیة نظریة 

 .طوال الفصل الدراسي

(یجوز للقسم بعد موافقة مجلس المعھد تحویل ساعات التدریب المعملي إلى ساعات تدریب میدانى 

 ألى من المقررات الدراسیة).
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 ): الشروط العامة للقبول والتسجیل:٥مادة (

 یعادلھما من الجامعات المصریة.او ما او الدبلوم لیسانس الریوس او ویقبل الطالب الحاصل على البكال -١

 .ھارج او موافقة السفارة الخاصة بفى الخ ھط موافقة جھة عملیقبل الطالب الوافدین  بشر -٢

كذلك  وفي النظم البیئیة مجلس قسم مسوح الموارد الطبیعیة یحصل على موافقة  یقبل الطالب بعد ان  -٣

 .موافقة مجلس المعھد

استمارة التسجیل الموقعة من الطالب والمرشد االكادیمى ورئیس قسم المسوح  ومعتمدة من السید عمید  -٤

 .تابعة مقرراتة بعد دفع المصروفاتللسماح للطالب ببدء الدراسة ومشرط أساسي  المعھد 

 دراسة :ال): قواعد ٦مادة ( 

 اسيدرھو عام الدبلوم المھنى فى تجھیز واستخالص النباتات الطبیة والعطریة برنامج مدة الدراسة ب -١

وتنتھى بتقدیم الطالب مشروع فنى فى التخصص  بعد اجتیاز ساعة معتمدة)  ٢٠فصلین (بحد ادنى 

 الساعات المعتمدة للبرنامج.

 ) ساعة معتمدة ٢٠(    عدد الساعات :     -٢

 معتمدة المشروع البحثي* )  ساعات ٦(ساعة معتمدة مقررات دراسیة) +  ١٤( -٣

 مقررات اساسیة)  ٢ ساعات ٤مقررات اختیاریة) + ( ٥ساعات معتمدة ١٠(  -٤

 ساعة عملي)       ١٤ساعات نظري+٧( -٥

   % ١٥مقررات العلوم االجتماعیة واإلنسانیة:  -٦

 %٦٥      مقررات علوم التخصص:   □ -٧

    %٢٠    مقررات من علوم أخرى (حاسب آلي وجودة): □ -٨

یكلف الخریج تحت إشراف عضو ھیئة التدریس المحدد من  قبل القسم العلمي   *المشروع البحثي: -٩
بعمل مشروع بحثي لتدریب الخریج على اكتساب مھارة التعامل مع أي من المشكالت محل الدراسة 

 . تجھیز واستخالص النباتات الطبیة فى

 .ونوا قد سددوا المصروفات بالكاملیكالحد االدنى لطالب المقرر ھم ثالث طالب بشرط ان  -١٠
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 همرشد اكادیمى من السادة اعضاء ھیئة التدریس لكل طالب یرشدقسم مسوح الموارد الطبیعیة یرشح  -١١

 ىیماالكاد هختیار مرشدا باستشارى للطالب و یجوز للطال ھو رأی ھللمقررات االثنى عشر المناسبة ل

 .ذلك فى اذا رغب

من المقررات و اربعة  یةجبارمقررات من المقررات اال (ثمانیةیدرس الطالب اثنى عشر مقرر   -١٢

لمقرر  بدورة تدریبیة من احد المصانع او الھیئات الجزء العملى او المیدانى لو یمكن استبدال االختیاریة)

اء على بن) للمقرراو المراكز البحثیة المعتمدة  (مدة الدورة ال تقل عن شھر  و تكافئ الساعات المعتمدة 

 .موافقة القسم

من  خالل اسبوعین اختیاریة و فنیة  یحق للطالب تغییر استمارة التسجیل و ما تحویھا من مقررات -١٣

 .رئیس القسم و عمید المعھد و توقع منبعد موافقة المرشد االكادیمى الدراسصل بدایة الف

بعد وصول  في حالة تخطى تلك النسبة یلغى المقرر للمقرر و  %٧٥عن الطالب تقل مدة حضور  ال -١٤

 .بشان عدم االنتظام فى الدراسة من ادارة المعھد  ثالث اخطارات لسیادتة 

 عینأسبوو ذلك قبل موعد انعقاد االمتحان  بمدة كافیة ال تقل عن یحق للطالب االعتزار عن المقرر  -١٥

 .المصروفات الدراسیة دفع بشرط 

حساب تقدیر الدرجات التراكمي  یكون فى مصلحة الطالب لذلك یكتب فیة اعلى محاوالت النجاح   -١٦

 .إجمالى المتوسط التراكمي) و كذلك نقاط المقرر×  عدد الساعات المعتمدة للمقرر فقط (

یحق للطالب إعادة التسجیل فى أى مقرر سبق لھ النجاح او الرسوب فیھ بغرض تحسین تقدیره فى  -١٧

على ان یتحمل مصروفات المقرر مرة اخرى  و ذلك بغرض التحسین و یكتب فى شھادتة ھذا المقرر

 االعلى درجات.

 ھجنائیة و تحسب لخالل عامین ما لم یكون السباب  لفى حالة فصل الطالب  یحق لة اعادة التسجی -١٨

 .او اعلىBالحاصل فیھا على تقدیر+  السابقة  المقررات

 ھو برنامج مھنى ال یقدم الطالب فىالدبلوم المھنى فى تجھیز واستخالص النباتات الطبیة والعطریة  -١٩

 .الدكتوراة االكادیمیةاللة لدرجة نھایة الدراسة  رسالة لذلك فال یجوز  التقدم من خ

لغة التى لعلى ان یختار الطالب ا الدبلومإجتیاز مستوي اللغة األجنبیة (االنجلیزیة) شرط لنیل درجة  -٢٠

 .یدھا و یحدد القسم الیة االختباریج

 یقدم الطالب فى نھایة مدة البرنامج مشروع التخرج و یكون تحت اشراف  لجنة ثالثیة یحددھا القسم. -٢١
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 قواعد تقییم المقرر:): ٧مادة (

 درجات المقرر كالتالى: توزع یتم  -

 النسبة طرق التقییم
 %٤٠   االختبار النظرى النھائى
 %١٠ االختبار الشفوى النھائى

 %٥ لنصف العاماالختبار الشفوى 
 %١٥ االختبار العملى لنصف الفصل الدراسى
 %١٥ االختبار العملى لنھایة الفصل الدراسى

 ١٥ والتقاریر والمناقشات المشروعتقییم 
 %١٠٠ االجمـــــــالى

 للبرنامج:): الرسوم الدراسیة ٨مادة (

بتوصیة من مجلس قسم مسوح  الموارد الطبیعیة  و و مجلس المعھد  بمعرفةالرسوم الدراسیة سنویاً حدد ت

 عتمادة من قبل مجلس الجامعة.وإالجامعة  موافقة مجلس الدراسات العلیا ب

) : بدء العمل بالالئحة:یعمل بھذه الالئحة إعتبارا من الفصل الدراسي الذى یلى القرار الوزارى إلعتماد ٩مادة  (

 الالئحة.

 إدارة البرنامجالباب الثانى: 

 تشكیل إدارة البرنامج: ): ١٠مادة (

یة وعضو مجلس القسمرئیس برئاسة ا.د مجلس قسم مسوح الموارد الطبیعیة من تشكل لجنة إدارة البرنامج 

 وعضوین من خارج المعھد من ذوى الخبرة في مجال البرنامج.مجلس قسم مسوح الموارد الطبیعیة  أعضاء

 

 ): اختصاصات لجنة إدارة البرنامج: ١١مادة (

و التنظیمیة للبرنامج ویتم عرض قرراتھا واألكادیمیة تختص لجنة إدارة البرنامج بإدارة الشئون التعلیمیة 

 ورفعھا الى مجلس الجامعة القرارھا. على مجلس المعھد العتمادھا 
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 ) منسق البرنامج ومھامھ: ١٢مادة (

من بین السادة أعضاء ھیئة التدریس بقسم مسوح یصدر السید ا.د عمید المعھد قرار بتعیین منسق البرنامج 

 . وتحدد مھامھ فیما یلى: بناءا على ترشیح القسم امین قابلة للتجدیدالموارد الطبیعیة وذلك لمدة ع

 متابعة تنفیذ جمیع المھام االكادیمیة واإلداریة للبرنامج. -١

 التحقق من المحتوى العلمى المقدم للمقررات المختلفة طبقاً للخطة الدراسیة المعتمدة. -٢

 رئیس لجنة إدارة البرنامج.مجلس القسم و اعداد خطة االحتیاجات للبرنامج وعرضھ على  -٣

 متابع عملیة التقویم للبرنامج وفقا معاییر اعتماد البرامج. -٤

 اعداد خطة تحسین البرنامج وفقا التغذیة الراجعة ومتتطلبات سوق العمل.  -٥

 المشاكل للطالب.  حل تلقى استفسارات الطالب وشكواھم والرد علیھا والعمل على -٦

 ھیئة التدریس للمشاركة بالرنامج وعرضھا على لجنة إدارة البرنامج.  اعداد مقترح بمعاییر اختیار أعضاء -٧

 متابعة اعداد التقریر السنوي للبرنامج.  -٨

 ) الشئون اإلداریة والمالیة: ١٣مادة (

موظف او  الىالدبلوم المھنى فى تجھیز واستخالص النباتات الطبیة والعطریةتسند الشئون اإلداریة لبرنامج 

من ذوى الخبرة في شئون الدراسات العلیا تحت اشراف مدیر الدراسات العلیا. كما تسند الشئون المالیة لموظف اكثر 

 او اكثر من ذوى الخبرة من إدارة الشئون المالیة وتحت اشراف مدیر الشئون المالیة. 

 الباب الثالث: النظام المالى للبرنامج

 ) تكوین صندوق خاص بحساب مستقل:١٤مادة (
 

من میزانیة الدبلومة للسادة اعضاء  %٤٠یحدد مجلس القسم العلمى بنود الالئحة المالیة سنویا بواقع  -
ھیئة التدریس طبقا للساعات التدریسیة الفعلیة،كما یتم تحدید مكافات للسادة الخبراء واالداریین 

 المعاونین  ویعرض على مجلس المعھد للموافقة.
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 امةالباب الرابع: االحكام الع

 
): یطبق قانون تنظیم الجامعات واحكام الئحتھ التنفیذیة ونصوص الالئحة الداخلیة للمعھد واللوائح األخرى ١٥(مادة 

 ئحة. ذات الصلة فیما لم یرد بشأنھ نص خاص في ھذه الال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مدینة الساداتجامعة 
 معھد الدراسات والبحوث البیئیة
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 الموارد الطبیعیة فى النظم البیئیةقسم مسوح 
 الدبلوم المھنى تجھیز واستخالص النباتات الطبیة  توصیف برنامج 

 (قسم مسوح الموارد الطبیعیة فى النظم البیئیة) 
 )  ٢٠١٧/٢٠١٨( عام  

 معلومات أساسیة :  -أ
 الدبلوم المھنى تجھیز واستخالص النباتات الطبیة  اسم البرنامج :   

 ( ثنائي)          (مشترك)          ( أحادي)  :طبیعة البرنامج  -١
 

 قسم مسوح الموارد الطبیعیة فى النظم البیئیةالقسم المسئول عن البرنامج : 
 تاریخ تحدیث البرنامج :     /   /    

 منسق البرنامج: د/ محمد فتحى عزازى 
 المراجع الداخلى: د/ ایناس زكریاعبد السالم

 الخارجى: ا.د/ سكینة محمد كامل عیادالمراجع 
 
 معلومات متخصصة :  -ب
 األھداف العامة للبرنامج  :  -١

 یتمكن الخریج  من: 
 تطویر برامج التوعیة فى مجال النباتات الطبیة. ١-١
 اإللمام التام بإجراء المسح النباتى للبیئات المصریة. ٢-١
 القیام بأعمال مراقبة جودة المنتجات من االعشاب الطبیة  ٣-١
 القدرة على إعداد التقاریرالفنیة ذات العالقة بالبیئة والنباتات الطبیة. ٤-١
 تطویر برنامج للنباتات الطبیة فى الشركات العاملة فى المجال . ٥-١
 اإللمام بأسالیب حصر وتصنیف النباتات البریة . ٦-١
 اإللمام بقوانین  ومبادئ وأخالقیات الممارسة المھنیة ٧-١
 ا لتواصل الفعال والعمل في  فریق.    ٨-١
 
 :   المخرجات التعلیمیة المستھدفة من البرنامج -٢

 بعد إتمام البرنامج بنجاح یصبح الخریج قادرا على:
 :المعرفة والفھم   ٢/١
 یعرف نظریات و أساسیات علم النباتات الطبیة و العلوم المرتبطة بھ. ١/ ٢/١
 .وتصنیف النباتات البریة حصریعرف الطرق العملیة فى  ٢/ ١/ ٢
 یعدد مبادئ و أساسیات الجودة فى الممارسة المھنیة فى النباتات الطبیة. ٢/١/٣

 

 :القدرات الذھنیة   ٢/٢
 یحدد المشاكل االمھنیة المتعلقة بمجال النباتات الطبیة فى القطاعات المختلفة ٢/٢/١
 والصحیة المترتبة على التغیرات البیئیة المختلفة.یفرق بین التأثیرات االقتصادیة واالجتماعیة  ٢/٢/٢
 یقیم المخاطر الناتجة عن استخدام االعشاب والنباتات السامة ٢/٢/٣
 یقیم جدوى المعلومات المتعلقة بتسویق المنتجات العشبیة. ٢/٢/٤
 تجھیز واستخالص النباتات الطبیةیربط بین التشریعات المصریة واالجنبیة فى مجاالت  ٢/٢/٥
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 المھارات : ٢/٣
 مھارات مھنیة وعملیة : ٢/٣/١
 یطبق المھارات المھنیة فى  مجال النباتات الطبیة. ٢/٣/١
 یستخدم التقنیات الحدیثة فى تحلیل وتقییم النباتات الطبیة. ٢/٣/٢
 یكتب التقاریر الفنیة بطریقة علمیة صحیحة أثناء ممارستھ المھنیة. ٢/٣/٣
 ى البیئة واستدامتھا اثناء العمل فى مجال النباتات الطبیة.یطبق مبادئ الحفاظ عل  ٢/٣/٤
 مھارات عامــة ومنقولة : ٢/٤
 یستطیع التواصل الفعال مع القطاعات الصناعیة و المجتمعیة المختلفة.   ٢/٤/١
 یستطیع التقییم الذاتى وتحدید احتیاجاتھ التعلیمیة الشخصیة.  ٢/٤/٢
والمصادر المختلفة للحصول على المعلومات والمعارف لتطویر معارفھ یستخدم تكنولوجیا المعلومات  ٢/٤/٣

 ومھاراتھ.
 یعمل فى فریق و یتعلم كیفیة إدارة الوقت بكفاءة. ٢/٤/٤
 یتمكن من التعلم الذاتي المستمر و تنمیة مھاراتھ الذاتیة. ٢/٤/٥

 ھیكل ومكونات البرنامج:  -٣

 مدة البرنامج : سنة مقسمة علي فصلین دراسیین.   -أ 
 ھیكل البرنامج :  -ب

 ساعة معتمدة) ٢٠عدد الساعات :                (               

 ساعات معتمدة المشروع البحثي* ) ٦ساعة معتمدة مقررات دراسیة) + ( ١٤(

 سیة) مقررات اسا ٢ساعات ٤مقررات اختیاریة) + ( ٥ساعات معتمدة ١٠( 

 ساعة عملي)       ١٤ساعات نظري+٧(
   % ١٥مقررات العلوم االجتماعیة واإلنسانیة: 

 %٦٥      مقررات علوم التخصص:   □
    %٢٠    مقررات من علوم أخرى (حاسب آلي وجودة): □

شروع میكلف الخریج تحت إشراف عضو ھیئة التدریس المحدد من  قبل القسم العلمي بعمل   *المشروع البحثي:
خالص تجھیز واستبحثي لتدریب الخریج على اكتساب مھارة التعامل مع أي من المشكالت البیئیة محل الدراسة فى

 النباتات الطبیة
 المقررات الدراسیة:-٤
 مقرر اختیارى خالل الفصل الدراسى االول. ٢مقرر اساسى باالضافة الى عدد  ٢یقوم الطالب بدراسة عدد  -
مقرر اختیارى خالل الفصل الدراسى الثانى باالضافة الى تقدیم ومناقشة المشروع  ٣بدراسة عدد یقوم الطالب  -

 البحثى
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 االساسیةالمقررات الدراسیة *

 الطالب مقررین فقطملحوظة: *یختار 
 **المقررات الدراسیة االختیاریة

كود م
كود المقرر Course Name اسم المقررالمجموعة

عدد 
الساعات 
المعتمدة

الساعات 
 األسبوعیة

نظر
 عملي ي

١SO  معامالت وافات ما بعد الحصاد
 للنباتاب الطبیة والعطریة

Postharvest 
treatments- pests for 

medicinal and aromatic 
plants 

STQO 01٢ ١ ٢ 

٢SO 
االستفادة من مخلفات النباتات 

 الطبیة والعطریة 
 

Uses of Medicinalal 
and aromatic plants 

wastes  
STQO 02٢ ١ ٢ 

٣SO  حفظ وتخزین وتعبئة النباتات
 الطبیة

Storage preservation 
and packing of 
medicinal plants

 

STQO 03٢ ١ ٢ 

٤SO 

إستخدام الكمبیوتر وتطبیقاتھ 
فى تشغیل وإدارة عملیات  

صناعة النباتات الطبیة 
 والعطریة

Computer applications 
in processing and 

manage of medicinal 
plants  

STQO 04٢ ٢ - 

٥SO  مراقبة جودة االعشاب
 والمستخلصات الطبیة

Quality control of herbs 
and medicinal extractsSTQO05٢ ١ ٢ 

٦SO النباتات السامة Poisonous plants STQO 06٢ ١ ٢ 

٧SO  النباتات الطبیة والعطریة فى
 الحضارات القدیمة

Medicinal and aromatic 
plants in ancient 

civilizations 
STQO 07٢ ١ ٢ 

٨SO حقوق االنسان والبیئة Human rights and the 
environment STQO08٢ ١ ٢ 

 
 مقررات ٥** یختار الطالب عدد 

كود  م
 كود المقرر Course Name اسم المقررالمجموعة

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات األسبوعیة
 عملي نظري

١ SB  ة النباتات الطبیجـودة تقییم
   والمستحضرات العشبیة

Evaluation of the quality of 
medicinal plants and herbal 

preparations 

 
 

STQB01
  

٢ ١ ٢ 

٢ 
SB  زراعة وتصنیف النباتات

 الطبیة والتعرف علیھا  
Cultivation, classification  and 

identification of medicinal plants  
 

STQB02٢ ١ ٢ 

٣ SB   كیمیاءالنباتات الطبیة Chemistry of medicinal plants  
STQB03٢ ١ ٢ 

٤ SB   التداوى بالنباتات الطبیھ Phytotherapy  
STQB04٢ ١ ٢ 

٥ SB  دراسة جدوى وادارة
 المشروعات الصغیرة

Feasibility study and management of 
small projects 

 
STQB05٢ ١ ٢ 
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 توصیف المقررات
 اوال المقررات االساسیة:

 STQB01)(كود المقرر   جـودة النباتات الطبیة والمستحضرات العشبیةتقییم  -١
واد الطبیة للمالمستحضرات  -معالجة وتشغیل المواد النباتیة  -األدویة العشبیة والطب الحدیث -المقدمة
 وصف المركبات الطبیعیة. -النشاط البیولوجي  -النشاط  العالجى  -النباتیة 

 STQB0)٢(كود المقرر زراعة وتصنیف النباتات الطبیة والتعرف علیھا  -٢
وقایة  ––موسم الحصاد  –طرق الزراعة المختلفة والمعامالت الخاصة بھا مثل (موسم الزراعة   

تصنیف والتعرف على العائالت النباتیة التي تشمل نباتات  -ت واألمراض) مكافحة الحشرا   –نبات 
 طبیة لھا قیمة اقتصادیة عالیة.

 STQB0)٣(كود المقرر كیمیاءالنباتات الطبیة   -٣
النشطة  تصنیف المکونات -إعداد المنتجات النباتیة -طرق تحضیر المستخلصات النباتیة والصبغات

طرق التحدید النوعي والكمي للمنتجات  -طبیة أو طریقة عملھاالمختلفة وفقا الستخداماتھا ال
 الطبیعیة في النباتات الطبیة.

 STQB0)٤(كود المقرر مقرر التداوى بالنباتات الطبیة  -٤
انع مو -بعض النباتات المخدرة والسامة  -تصنیف النباتات الطبیة طبقا لالستخدامات او لطریقة عملھا

حدید ت -دوائى المناسب للمستخلصات من النباتات الطبیةالشكل ال –كعالج استخدام النباتات الطبیة 
 الجرعات العالجیة المناسبة.

 STQB0)٥(كود المقرر دراسة جدوى وادارة المشروعات الصغیرة -٥
 -المراحل التي یمر بھا المشروع من دورة حیاتھ -مفھوم دراسة الجدوى -Project Definitionتعریف المشروع    -مقدمة

ھ، التسویق: تعریفھ، أھمیت -التخطیط: وظیفتھ، مفھومھ، أھمیتھ، عناصره، خطواتھ العلمیة -المفھوم الحقیقي إلدارة المشروعات
مشروعات معالجة ال -تقییم المشروعات -تكوین فكرة إداریة علمیة إلنشاء مشروع اقتصادي في أي مجال -وظیفتھ، طرقھ المختلفة

 الفاشلة
 

 ختیاریة:ثانیا المقررات اال
 )STQO 01(كود المقرر معامالت وافات ما بعد الحصاد للنباتاب الطبیة والعطریة -١

 - األمراضالمتسببةعنالفطریاتالمختلفة-یتناواللمقرراألھمیةاالقتصادیةألمراضوأفاتمابعدالحصادفیالمنتجاتالنباتیة    
 - السمومالمنتجةبفعلبعضالفطریاتالمایكوتوكسین - مقاومةأمراضبعدالحصادأعفانتحللوإتالف

 .الحشراتالتیتصیبالحبوبالمخزونةوطرقمقاومتھا
 

 )STQO 02(كود المقرر االستفادة من مخلفات النباتات الطبیة والعطریة  -٢
المركباتالكیمیائیةالطبیعیة . -التقنیاتوالطرقالحدیثةفیإدارةومعالجةالنفایاتبأنواعھا -مقدمة   -النباتاتالتیتحتویعل

 طرق تدویر المخلفات النباتیة من االعشاب الطبیة وكیفیة االستفادة منھا. -األھمیةاالقتصادیةللنبات
 )STQO 03(كود المقرر حفظ وتخزین وتعبئة النباتات الطبیة  -٣

تبرید، تجمید، المعامالت الحراریة ل،  )رق الحفظط –اإلعداد للحفظ – تقنیة حفظ وتصنیع االعشاب الطبیة -مقدمة 
الحفظ والتصنیع على الخواص الطبیعیة  تأثیر -تغلیف( – الحدیثة المتبعة عالمیا تركیز وتجفیف، تشعیع، الطرق

 .والكیمیائیة والغذائیة)
 إستخدام الكمبیوتر وتطبیقاتھ فى تشغیل وإدارة عملیات  صناعة النباتات الطبیة والعطریة  -٤

 )STQO 04(كود المقرر 
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 -نظم التوثیق العلمیة -نظم المعلومات الخاصة بالمواد الكیمیائیة والعقاقیر والسموم - -مقدمة عن الحاسب االلى
الحاسوب  -الكمبیوتر واإلنتاج الصناعي -نماذج العرض والتوضیح -معالجة البیانات واألھمیة االحصائیة

 والتخزین.
 )STQO05مراقبة جودة االعشاب والمستخلصات الطبیة(كود المقرر  -٥

حة العامة -مقدمة فات الجودة الظاھرة والمختفیة وعالقتھا بالص اللوائح والقوانین والھیئات المعنیة بجودة  -ص
المختلفة ئل الطرق والوسا -تأثیر عملیات التصنیع والتداول والتسویق على الجودة  -المنتجات من النباتات الطبیة

ب  -للمحافظة على الجودة ودورھا في المحافظة على الجودة للنباتات الطبیة  HACCPالتعریف ببرامج الھاس
 .GMPطرق وشروط التصنیع الجدید للدواء من اصل نباتى و ال  -ومنتجاتھا

 )STQO 06)النباتات السامة (كود المقرر -٦

 والقلویدات مثل:ومحتواھا من البروتین السام -النباتات السامة
 .كف مریم والشیح الجبلى-ست الحسن -الخلة البریة-الونكا-سم الفراخ-الدفلة-خانق الذئب-الداتورة-السكران

 )STQO 07(كود المقررالنباتات الطبیة والعطریة فى الحضارات القدیمة -٧
 -مصر القدیمة -اشور القدیمة  -االعشاب فى التاریخ  -االنسان والتداوى باالعشاب -طب األعشاب -مقدمة           

 االعشاب فى الطب االسالمى -طب االعشاب الصینى -روما القدیمة -الیونان -الھند القدیمة
 )STQO08حقوق االنسان والبیئة (كود المقرر  -٨

ان  س القانون البیئي الدولي وقانون حقوق اإلنس ان والعالقات القانونیة  -أس حاب تحدید أ -الروابط بین البیئة وحقوق اإلنس ص
ان البیئیة وآثارھا على المجتمعات لحة و تحلیل أثر انتھاكات حقوق اإلنس توى  -المص تراتیجیات القانونیة على مس تمكین االس

ان تھمیش  -المجتمع المحلي  تراتیجیات التعلیم البیئي للمجتمعات  -منظمات المجتمع المدني وإعمال حقوق اإلنس  -القانون واس
 انتھاكات القانون البیئي وحقوق اإلنسان 

 
 متطلبات االلتحاق بالبرنامج: -٦
الحصول علي درجھ البكالوریوس أو اللیسانس من أحدى الجامعات المصریة أو على درجة معادلة من معھد علمى  -ا

 أخر معترف بھ. 
 تفرغ الطالب یوم للدراسة أسبوعیا. -٢
 
 القواعد المنظمھ الستكمال البرنامج: -٧
المھنیة من خالل قسم مسوح الموارد  یتم تقدم الطالب بأوراق التسجیل من خالل المعھد للقید في الدبلومة -أ

 الطبیعیة بالمعھد.
في حالة رسوب الطالب في أكثر من مقررین یبقى الطالب لإلعادة ویتقدم لالمتحان في المقررات التي رسب  -ب

 فیھا في العام التالي، وإذا رسب لمرة ثانیة یلغى قیده للدراسة.
 االت االتیة :یتم إلغاء قید الطالب ویعتبر مفصوالً في الح -ج
وب طالب الدبلوم فى أكثر من مقررین یبقى الطالب لإلعادة ویتقدم لالمتحان فى المقررات التي   -١ حال رس

 رسب فیھا فى العام التالى، وإذا رسب لمرة ثانیة یلغى قیده للدراسة بھذا الدبلوم.
 إذا أخل بالتقالید الجامعیة وحسن السیر والسلوك. -٢
 یلھ ألسباب شخصیة خاصة بھ.إذا تقدم بطلب إلغاء تسج -٣
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 طرق وقواعد تقییم الملتحقین بالبرنامج: -٩

 
 طرق تقویم البرنامج: -١٠

 العینة الوسیلة القائم بالتقویم
 جمیع الدارسین مقابلة -استبیان طالب الدرجة العلمیة (الدبلوم) -١

 مقابلة -استبیان  الخریجون -٢
 مكتب الخریجین

عینة ممثلة للخریجین ال تقل عن 
 طالب)٥(

المستفیدون من الخدمة (جھات  -٣
 التوظیف)

 اللقاء -١
 المخاطبة -٢
 االستبیان-٣

-عینة ممثلة من (الشركات 
المستثمرون والخریجون -المصانع

 ذوي الصلة) -
 

 
 تقویم النتائج التعلیمیة المستھدفة:   -١١

 المقیم األداة العینة
 الطالب الدارسون -١ االستبیان الطالب الدارسون

الخریجون الحاصلون على درجة 
 الدبلوم .

والبرید االلكتروني  -االستبیان 
سوق  -عبر مكتب الخریجین

 العمل

 الخریجون  -٢

 المصانع -الشركات 
المستثمرون والخریجون (ذوي 

 الصلة)

 اللقاء     -١
 المخاطبة -٢

 المستفیدون (جھات التوظیف) -٣

تقاریر المراجعة عینة  -   
ممثلة للمقررات الدراسیة 
 للبرنامج+توصیف البرنامج

ن الخارجیین (إذا كان المراجعو -٤
 ینطبق)

 لجان المراجعة. -١ 
لجنة شئون التعلیم والطالب -٢
 مجلس المعھد. -٣

 آخرون (إن وجد) -٥

 
 
 

ما تقیسھ من المخرجات التعلیمیة  الطریقة
 المستھدفة

 المھارات الذھنیة -المعرفة والفھم التحریري ) –االختبارات (الشفھیة  -١
 المھارات الذھنیة -المعرفة والفھم كتابة التقاریر -٢

 المھارات الذھنیة و العملیة البحثیةالمشروعات   -٣
 المھارات(الذھنیة والمھنیة و العملیة) االختبارات العملیة  -٤
 المھارات المھنیة بطاقة المالحظة -٥
 المھارات المھنیة سجالت األداء -٦
 المھارات المھنیة األنشطة البحثیة  -٧

 والمنقولةالمھارات العامة  المقابالت و حلقات النقاش -٨
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 توصیف مقرر: التداوى بالنباتات الطبیھ  
 مسوح الموارد الطبیعیة القسم

 النباتاتالطبیةالمھنى تجھیز واستخالص الدبلوم البرنامج

 STQB01 كود المقرر
 

 : للمقرر األھداف العامة -١

ف علي اختیارھا والتعرااللمام بأھمیة التداوى بالنباتات الطبیھ  والحاجة لھا واالسس التي یعتمد علیھا عند  

 األنواع المختلفة من النباتات للتداوى.

 معرفة ما ھو المقصود بالتداوى بالنباتات الطبیھ  . 

 معرفة الحاجة للتداوى بالنباتات الطبیھ وانسب الطرق لالستفادة منھا . 

 .اإللمام بمخاطراستعمال بعض األنواع المختلفة من النباتات للتداوى بالنباتات الطبیھ   

 
 :النتائج التعلیمیة المستھدفة -٢

 لمقررمخرجات التعلم ل مخرجات التعلم للبرنامج البند
لتداوى لیعرف الطرق العملیة  ٢/ ١/ ٢ :والفھم ةالمعرف -أ

بالنباتات الطبیھ 
 علىالطالب  یتعرف ٢/١/٢/١

التدریب النظري علي األنواع 
التداوى بالنباتات الطبیھ  المختلفة 
علیمیة من تالوسائل البمساعدة 

 .األفالم وشرائح وغیرھا

المھارات  -ب
 الذھنیة:

 التداوىبطرقیحدد المشاكل المتعلقة  ٢/٢/١
 بالنباتات الطبیھ 

 

 

یفرق الطالب بین االنواع  ٢/٢/١/١
التداوى بالنباتات المختلفة لطرق 

 الطبیة
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 لمقررمخرجات التعلم ل مخرجات التعلم للبرنامج البند

المھارات  -ت
 :المھنیة والعملیة

یستخدم التقنیات الحدیثة فى  ٢/٣/٢
التداوى بتحلیل المشكالت المتعلقة 

 بالنباتات الطبیھ
 

 

یتمكن الطالب استخدام  ٢/٣/٢/١

ي فاالنباتات الطبیھ  صیانة سائل و

 الحقیقیة . ھابیئ

یتمكن الطالب من  ٢/٣/٢/٢

التدریب علي كیفیة استخدام ھذه 

 .النباتات الطبیة

المھارات العامة  -ث
 :والقابلة للنقل

یعمل فى فریق و یتعلم كیفیة  ٢/٤/٤
 إدارة الوقت بكفاءة

إلمام الطالب بمسئولیات  ٢/٤/٤/١
 . الفریق قیادة العمل فى فریق

 

 جدول المحتویات -٣
عدد ساعات  المحتوي عدد األسابیع

 النظرى
عدد 

ساعات 
 العملى

 االسبوع

 الرابع -االول  ٨ ٤ لطبیھ  .االتدریب علي كیفیة التداوى بالنباتات  -١ ٤

 الثامن -الخامس  ٨ ٤ التدریب علي اختباراتكفاءة النباتات الطبیھ   -٢ ٤

التدریب واجراء التجارب العلمیة المعملیة   -٣ ٤

 على النباتات الطبیھ  . 
٨ ٤ 

 الثانى عشر –التاسع 

الزیارات المیدانیة للنیاتات الطبیة فى بیئاتھا  -٤ ٢
 ٤ ٢ الطبیعیة

الرابع  –الثالث عشر 

 عشر

  أسالیب وطرق التعلیم والتعلم  -٤

 استخالص النتائج ١-٤
 . أسابیع سریعة  ٤امتحانات كل  ٢ -٤
 وقفات استیضاحیة. ٣ -٤

 

  أسالیب تقییم الطالب . -٥

 القدرة على نقد الذات لتقییم تقییم شخصى ١-٥
 النقــد البنــاء لتقییم تقییم الغیر ٢-٥

٣-٥ 
القدرة على العرض  لتقییم امتحان تحریرى

 والتحلیل



   

 

 جامعة مدینة السادات
 معھد الدراسات والبحوث البیئیة

 قسم مسوح الموارد الطبیعیة فى النظم البیئیة
 

 

مدینة الساداتجامعة  –معھد الدراسات والبحوث البیئیة  – قسم مسوح الموارد تجھیز واستخالص النباتات الطبیة والعطریة الئحة الدبلوم المھنى  

Page 21 of 70 

 نسب التقییم :  -٦

 النسبة طرق التقییم
 %٤٠   االختبار النظرى النھائى
 %١٠ االختبار الشفوى النھائى

 %٥ لنصف العاماالختبار الشفوى 
 %١٥ االختبار العملى لنصف الفصل الدراسى
 %١٥ االختبار العملى لنھایة الفصل الدراسى

 ١٥ والتقاریر والمناقشات تقییم المشروع
 %١٠٠ االجمـــــــالى

 المراجع -٧

 المراجع

Natrun Plan-Morphological Studies of the Pollen Grains of Wadi El.)1(201. M, F. Azzazi 1.
251. Plant Syst Evol, Springer-,pp 2394-Vol 294, No. 3Egypt: –West Delta  

2. Batanouny, K.H. (1999). Wild medicinal plants in Egypt. Palm Press, Cairo, 
Egypt.  

Bolus,L. (1995). Medicinal plants of North Africa. 
edition, Beirut.  ndTäckholm, V. (1974). Students’ Flora of Egypt. 2 3.

CairoUniversity. 888 p 

 مصفوفة مقرر التداوى بالنباتات الطبیة

                       رئیس القسم                                      :منسق البرنامج :  د/ محمد فتحى عزازى                التوقیع  
د/ محمد فتحى عزازى                                                                                                                     

 لمھارة ا

 

 األسبوع

عامة ولھا قابلیة  العلمیة والمھنیة الذھنیة المعرفة والفھم
 للنقل

    * االسبوع االول
 * * * * الثانىاالسبوع 

  *  * االسبوع الثالث
  *  * االسبوع الرابع
  *  * االسبوع الخامس
  *  * االسبوع السادس
  *  * االسبوع السابع
 * * * * االسبوع الثامن
 * * *  االسبوع التاسع
 * * * * االسبوع العاشر

 * * * * االسبوع الحادى عشر
 * *  * االسبوع الثانى عشر
 * *  * االسبوع الثالث عشر
 * *  * االسبوع الرابع عشر
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 جـودة النباتات الطبیة والمستحضرات العشبیة تقییمتوصیف مقرر: 
 مسوح الموارد الطبیعیة القسم

 الطبیة النباتاتالمھنى تجھیز واستخالص  الدبلوم البرنامج
 STQB02 كود المقرر

 

 : للمقرر األھداف العامة -١

 . وااللتزام بمعاییر جودتھا للنباتات الطبیةلطبیعة البیولوجیة  معرفة ا 
 جـودة النباتات الطبیة والمستحضرات العشبیةب مھارات التفكیر العلمى وحل المشكالت الخاصةاكتساب  
 .  جـودة النباتات الطبیة والمستحضرات العشبیةبھالبیئة وعالقتالمام الطالببا 
 . تطبیق جودة النباتات الطبیة والمستحضرات العشبیةفى طرق  اكتساب االتجاھات العلمیة 
 لدى الطالب لعلمیةتنمیة المیول ا 
 اكتساب القیم وجوانب التقدیر للعلم والعلماء 

 

 :النتائج التعلیمیة المستھدفة -٢
 لمقررمخرجات التعلم ل مخرجات التعلم للبرنامج البند

ودلتقدیریعرف الطرق العملیة   ٢/ ١/ ٢ :والفھم ةالمعرف -أ ة جـ
 النباتات الطبیة والمستحضرات العشبیة

 علىالطالب  یتعرف ٢/١/٢/١
التدریب النظري علي األنواع المختلفة 
جـودة النباتات الطبیة والمستحضرات 

ة من علیمیتبمساعدة الوسائل الالعشبیة
 .األفالم وشرائح وغیرھا

المھارات  -ب
 الذھنیة:

یحدد المشاكل االمھنیة المتعلقة  ٢/٢/١
النباتات الطبیة جـودةتقدیر بطرق

 والمستحضرات العشبیة
 

 

یفرق الطالب بین االنواع  ٢/٢/١/١
ة النباتات الطبیجـودةالمختلفة لقیاس 

 والمستحضرات العشبیة
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 لمقررمخرجات التعلم ل مخرجات التعلم للبرنامج البند

المھارات  -ت
 :المھنیة والعملیة

یستخدم التقنیات الحدیثة فى  ٢/٣/٢
الخاصة بتطبیق تحلیل المشكالت 

 الطبیةـ جـودةالنباتاتمعاییر
 العشبیة والمستحضرات

 

یتمكن الطالب استخدام  ٢/٣/٢/١

 النباتات جـودةطرق مختلفة لتحقیق

 والمستحضرات الطبیةـ

یتمكن الطالب من  ٢/٣/٢/٢العشبیة

ر معاییالتدریب علي كیفیة استخدام 

والمستحضرات  جودة النباتات الطبیة

 العشبیة

المھارات العامة  -ث
 :والقابلة للنقل

یعمل فى فریق و یتعلم كیفیة  ٢/٤/٤
 إدارة الوقت بكفاءة

إلمام الطالب بمسئولیات  ٢/٤/٤/١
 العمل فى فریق وقیادة الفریق .

 
 جدول المحتویات -٣

عدد 
 األسابیع

عدد  المحتوي
ساعات 
 النظرى

عدد 
ساعات 
 العملى

 االسبوع

 النباتات جـودةطرق ومعاییرالتدریب علي  -١ ٤
 .العشبیة الطبیةوالمستحضرات

 الرابع -االول  ٨ ٤

 تاتالنبا جـودةمعاییرالتدریب علي اختباراتكفاءة  -٢ ٤
 ٨ ٤ العشبیة والمستحضرات الطبیة

 الثامن -الخامس 

المعملیة للتاكد من  التدریب واجراء التجارب  -٣ ٤
 والمستحضرات النباتات الطبیھتطبیق معاییر جودة

 .   العشبیة
٨ ٤ 

 الثانى عشر –التاسع 

العلمیة لوحدات تطبق المعاییر الزیارات المیدانیة  -٤ ٢
 ٤ ٢ ة  والمستحضرات العشبیالدولیة لجودةالنباتات الطبیة 

الرابع  –الثالث عشر 

 عشر

  أسالیب وطرق التعلیم والتعلم  -٤

 استخالص النتائج ١-٤
 . أسابیع سریعة  ٤امتحانات كل  ٢ -٤
 استیضاحیة.وقفات  ٣ -٤

  أسالیب تقییم الطالب . -٥

 القدرة على نقد الذات لتقییم تقییم شخصى ١-٥

 النقــد البنــاء لتقییم تقییم الغیر ٢-٥

القدرة على العرض  لتقییم امتحان تحریرى ٣-٥
 والتحلیل
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 نسب التقییم :  -٦ 

 النسبة طرق التقییم
 %٤٠   االختبار النظرى النھائى

 %١٠ الشفوى النھائىاالختبار 
 %٥ لنصف العاماالختبار الشفوى 

 %١٥ االختبار العملى لنصف الفصل الدراسى
 %١٥ االختبار العملى لنھایة الفصل الدراسى

 ١٥ والتقاریر والمناقشات تقییم المشروع
 %١٠٠ االجمـــــــالى

 المراجع -٧

 المراجع

1.Albretsen JC; Gwaltney-Brant SM; Khan SA (2000)."Evaluation of castor bean toxicosis in dogs: 98 
cases".J Am Anim Hosp Assoc. 36 (3): 229–33.PMID 10825094. 
2- Allaby, R.; Peterson, G.; Merriwether, D.; Fu, Y.-B. (2005). "Evidence of the domestication history 
of flax (Linum usitatissimum L.) from genetic diversity of the sad2 locus". Theoretical and Applied 
Genetics. 112 (1): 58–65.doi:10.1007/s00122-005-0103-3.  
3- Sahebkar A, Soranna D, Liu X, et al. (2016). "A systematic review and meta-analysis of randomized 
controlled trials investigating the effects of supplementation with Nigella sativa (black seed) on blood 
pressure". J Hypertens. 34 (11): 2127–35. PMID 27512971 
4- Boulus, L. (1995). Medicinal plants of North Africa. 
5- . Täckholm, V. (1974). Students’ Flora of Egypt. 2nd edition, Beirut. Cairo University. 888 p 

 العشبیة والمستحضرات الطبیة جـودةالنباتات تقییممصفوفة مقرر 

منسق 

 رئیس القسم                    البرنامج :  د/ محمد فتحى عزازى                التوقیع :            
د/ محمد فتحى عزازى             

 لمھارة ا

 األسبوع
عامة ولھا قابلیة  العلمیة والمھنیة الذھنیة المعرفة والفھم

 للنقل

    * االسبوع االول
 * * * * االسبوع الثانى
  *  * االسبوع الثالث
  *  * االسبوع الرابع
  *  * االسبوع الخامس
  *  * االسبوع السادس
  *  * االسبوع السابع
 * * * * االسبوع الثامن
 * * *  االسبوع التاسع
 * * * * االسبوع العاشر

 * * * * االسبوع الحادى عشر
 * *  * االسبوع الثانى عشر
 * *  * االسبوع الثالث عشر
 * *  * االسبوع الرابع عشر
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 علیھا والتعرف الطبیة النباتات وتصنیف زراعةتوصیف مقرر:
 مسوح الموارد الطبیعیة القسم

 الطبیة النباتاتالمھنى تجھیز واستخالص  الدبلوم البرنامج

 STQB03 كود المقرر

 : للمقرر األھداف العامة -١

 للنباتات الطبیة والفیتوكیمیائیة  معرفةالطبیعة البیولوجیة 
 وتصنیف النباتات الطبیة والتعرف علیھابزراعة اكتساب مھارات التفكیر العلمى وحل المشكالت الخاصة 
 وتصنیف النباتات الطبیة والتعرف علیھابزراعة ھالبیئة وعالقتااللمام با 
 .زراعة وتصنیف النباتات الطبیة والتعرف علیھافى  اكتساب االتجاھات العلمیة 
 لدى الطالب تنمیة المیول العلمیة 
 اكتساب القیم وجوانب التقدیر للعلم والعلماء 

 

 :النتائج التعلیمیة المستھدفة -٢
 لمقررمخرجات التعلم ل مخرجات التعلم للبرنامج البند

ة   ٢/ ١/ ٢ :والفھم ةالمعرف -أ ی ل م ع رق ال ط رف ال ع ی
 اوتصنیف النباتات الطبیة والتعرف علیھازراعةل

 علىالطالب  یتعرف ٢/١/٢/١
التدریب النظري علي األنواع 

 وتصنیفزراعةلالمختلفة العملیة 
النباتات الطبیة والتعرف 

ة من علیمیتبمساعدة الوسائل الاعلیھا
 .األفالم وشرائح وغیرھا

المھارات  -ب
 الذھنیة:

یحدد المشاكل االمھنیة المتعلقة  ٢/٢/١

بزراعةوتصنیف النباتات الطبیة 

 والتعرف علیھاا

 

یفرق الطالب بین االنواع  ٢/٢/١/١
 وتصنیف النباتاتزراعةلالمختلفة 

 االطبیة والتعرف علیھا
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 لمقررمخرجات التعلم ل مخرجات التعلم للبرنامج البند

المھارات  -ت
 :المھنیة والعملیة

یستخدم التقنیات الحدیثة فى  ٢/٣/٢
 العملیةالخاصة وتحلیل المشكالت 

بزراعة وتصنیف النباتات الطبیة 
 والتعرف علیھا

 

یتمكن الطالب استخدام  ٢/٣/٢/١

وتصنیف مختلفة لزراعةالطرق ال

النباتات الطبیة والتعرف 

یتمكن الطالب من  ٢/٣/٢/٢اعلیھا

استخدام ھذه  التدریب علي كیفیة

 الطبیة.النباتات 

المھارات العامة  -ث
 :والقابلة للنقل

یعمل فى فریق و یتعلم كیفیة  ٢/٤/٤
 إدارة الوقت بكفاءة

إلمام الطالب بمسئولیات  ٢/٤/٤/١
 العمل فى فریق وقیادة الفریق .

 

 جدول المحتویات -٣
عدد 
 األسابیع

عدد  المحتوي
ساعات 
 النظرى

عدد ساعات 
 العملى

 االسبوع

علي زراعةوتصنیف النباتات الطبیة التدریب  -١ ٤
 والتعرف علیھاا وعلى محتواھا الفیتوكیمیائى

 الرابع -االول  ٨ ٤

وتصنیف النباتات  زراعة التدریب علي اختبارات -٢ ٤
 ٨ ٤ الطبیة والتعرف علیھا

 الثامن -الخامس 

 زراعة التدریب واجراء التجارب العملیة على  -٣ ٤

 والتعرف علیھاوتصنیف النباتات الطبیة 
٨ ٤ 

الثانى  –التاسع 

 عشر

الزیارات المیدانیة العلمیة للنباتات الطبیة فى بیئاتھا  -٤ ٢
 ٤ ٢ الطبیعیة

 –الثالث عشر 

 الرابع عشر

 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 جامعة مدینة السادات
 معھد الدراسات والبحوث البیئیة

 قسم مسوح الموارد الطبیعیة فى النظم البیئیة
 

 

مدینة الساداتجامعة  –معھد الدراسات والبحوث البیئیة  – قسم مسوح الموارد تجھیز واستخالص النباتات الطبیة والعطریة الئحة الدبلوم المھنى  

Page 27 of 70 

  أسالیب وطرق التعلیم والتعلم  -٤

 استخالص النتائج ١-٤
 . أسابیع سریعة  ٤امتحانات كل  ٢ -٤
 وقفات استیضاحیة. ٣ -٤

  أسالیب تقییم الطالب . -٥

 القدرة على نقد الذات لتقییم تقییم شخصى ١-٥
 النقــد البنــاء لتقییم تقییم الغیر ٢-٥

٣-٥ 
القدرة على العرض  لتقییم امتحان تحریرى

 والتحلیل

 نسب التقییم :  -٧

 النسبة طرق التقییم
 %٤٠   االختبار النظرى النھائى
 %١٠ االختبار الشفوى النھائى

 %٥ لنصف العاماالختبار الشفوى 
 %١٥ االختبار العملى لنصف الفصل الدراسى
 %١٥ االختبار العملى لنھایة الفصل الدراسى

 ١٥ والتقاریر والمناقشات تقییم المشروع
 %١٠٠ االجمـــــــالى

 المراجع -٧

 المراجع

Cardamom  Hassan Gilani (2015).-ul-AnwarFarooq Anwar, Ali Abbas, Khalid M. Alkharfy, .1
Essential Oils in Food Preservation, Victor R. Preedy, (Ed.) (2015) In (ElettariacardamomumMaton) Oils.

-. Chapter 33 (pages 2957-416641-12-0-978 ISBN ess.. Amsterdam: Academic PrFlavor and Safety
.X-7.00033-416641-12-0-10.1016/B978:doi 301). 

idence of the domestication history "Ev B. (2005).-Allaby, R.; Peterson, G.; Merriwether, D.; Fu, Y. -2
Theoretical and Applied  .L.) from genetic diversity of the sad2 locus" Linumusitatissimumof flax (

. 3-0103-005-10.1007/s00122:doi65.–(1): 58 112 .Genetics 
analysis of randomized -review and metaA systematic Sahebkar A, Soranna D, Liu X, et al. (2016). " -3

controlled trials investigating the effects of supplementation with Nigella sativa (black seed) on blood 
27512971 PMID 35.–(11): 2127 34 .J Hypertens pressure". 

edition, Beirut. Cairo University. 888 p ndTäckholm, V. (1974). Students’ Flora of Egypt. 2 -4 
5- Boulus, L. (1995). Medicinal plants of North Africa.. 
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 وتصنیف النباتات الطبیة والتعرف علیھا زراعة:مقرر مصفوفة

 لمھارة ا

 

 األسبوع

المعرفة 
عامة ولھا قابلیة  العلمیة والمھنیة الذھنیة والفھم

 للنقل

    * االسبوع االول
 * * * * االسبوع الثانى
  *  * االسبوع الثالث
  *  * االسبوع الرابع
  *  * االسبوع الخامس
  *  * االسبوع السادس
  *  * االسبوع السابع
 * * * * االسبوع الثامن
 * * *  االسبوع التاسع
 * * * * االسبوع العاشر

 * * * * االسبوع الحادى عشر
 * *  * االسبوع الثانى عشر
 * *  * االسبوع الثالث عشر
 * *  * االسبوع الرابع عشر

  
 منسق البرنامج :  د/ محمد فتحى عزازى                التوقیع :                

 رئیس القسم 
د/ محمد فتحى عزازى             
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 توصیف مقرر: كیمیاء النباتات الطبیة

 مسوح الموارد الطبیعیة القسم

  البرنامج
 النباتاتالطبیةالمھنى تجھیز واستخالص الدبلوم

 STQB04 كود المقرر

 : للمقرر األھداف العامة -١

 المام الطالب بأھمیة كیمیاءالنباتات الطبیة والحاجة لھا  

 التعرف علي األنواع المختلفة لكیمیاءالنباتات الطبیة  . 

 معرفة ما ھو المقصود بكیمیاءالنباتات الطبیة. 

 معرفة الحاجة للتداوى بالنباتات الطبیھ  وأسس اختیارھا . 

 اإللمام بطرق التعرف على كیمیاءالنباتات الطبیة. 

 :النتائج التعلیمیة المستھدفة -٢
 لمقررمخرجات التعلم ل مخرجات التعلم للبرنامج البند

ة  ٢/ ١/ ٢ :والفھم ةالمعرف -أ اء  یعرف الطرق العملی لكیمی
 النباتات الطبیة

 علىالطالب  یتعرف ٢/١/٢/١
التدریب النظري علي األنواع 

لكیمیاء النباتات المختلفة 
یة علیمتبمساعدة الوسائل الالطبیة

 .من األفالم وشرائح وغیرھا

المھارات  -ب
 الذھنیة:

یحدد المشاكل االمھنیة المتعلقة  ٢/٢/١
 بكیمیاء النباتات الطبیة

 

 

یفرق الطالب بین االنواع  ٢/٢/١/١
 یةالطبالمختلفة لكیمیاء النباتات 
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مدینة الساداتجامعة  –معھد الدراسات والبحوث البیئیة  – قسم مسوح الموارد تجھیز واستخالص النباتات الطبیة والعطریة الئحة الدبلوم المھنى  

Page 30 of 70 

 لمقررمخرجات التعلم ل مخرجات التعلم للبرنامج البند

المھارات  -ت
 :المھنیة والعملیة

یستخدم التقنیات الحدیثة فى  ٢/٣/٢
بكیمیاء تحلیل المشكالت المتعلقة 

 النباتات الطبیة
 

 

یتمكن الطالب استخدام  ٢/٣/٢/١
 ھایئفي باالنباتات الطبیھ  وصیانة 
 الحقیقیة .

یتمكن الطالب من  ٢/٣/٢/٢
طرق الالتدریب علي كیفیة استخدام 
 العملیة لكیمیاء النباتات الطبیة

المھارات العامة  -ث
 :والقابلة للنقل

یعمل فى فریق و یتعلم كیفیة  ٢/٤/٤
 إدارة الوقت بكفاءة

إلمام الطالب بمسئولیات  ٢/٤/٤/١
 . الفریق قیادة العمل فى فریق

 

 جدول المحتویات -٣
عدد 
 األسابیع

عدد ساعات  المحتوي
 النظرى

عدد ساعات 
 العملى

 االسبوع

 الرابع -االول  ٨ ٤ التدریب علي كیمیاء النباتات الطبیة. -١ ٤

 الثامن -الخامس  ٨ ٤ التدریب علي اختباراتكفاءة النباتات الطبیھ   -٢ ٤

التدریب واجراء التجارب الخاصة بكیمیاء   -٣ ٤

 النباتات الطبیة .
٨ ٤ 

الثانى  –التاسع 

 عشر

العلمیة للنیاتات الطبیة فى الزیارات المیدانیة  -٤ ٢
 ٤ ٢ بیئاتھا الطبیعیة

 –الثالث عشر 

 الرابع عشر

  أسالیب وطرق التعلیم والتعلم  -٤

 استخالص النتائج ١-٤
 . أسابیع سریعة  ٤امتحانات كل  ٢ -٤
 وقفات استیضاحیة. ٣ -٤

 

  أسالیب تقییم الطالب . -٥

 القدرة على نقد الذات لتقییم تقییم شخصى ١-٥
 النقــد البنــاء لتقییم تقییم الغیر ٢-٥

٣-٥ 
القدرة على العرض  لتقییم امتحان تحریرى

 والتحلیل
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 نسب التقییم :  -٦

 النسبة طرق التقییم
 %٤٠   االختبار النظرى النھائى
 %١٠ االختبار الشفوى النھائى

 %٥ لنصف العاماالختبار الشفوى 
 %١٥ الدراسىاالختبار العملى لنصف الفصل 

 %١٥ االختبار العملى لنھایة الفصل الدراسى
 ١٥ والتقاریر والمناقشات تقییم المشروع

 %١٠٠ االجمـــــــالى

 المراجع -٧

 المراجع

١- WHO,(2003).  Good manufacturing practices for pharmaceutical products: main principles. Expert 
Committee on Specifi cations for Pharmaceutical Preparations. Thirty-seventh report. Geneva, World 

Health Organization. 
٢- Taha S. El Alfy. .(1989).  Practical Pharmacognosy. Faculty of Pharmacy Cairo University Press. 

Cairo.  

3- Boulus, L. (1995). Medicinal plants of North Africa. 
edition, Beirut. Cairo University. 888 p ndTäckholm, V. (1974). Students’ Flora of Egypt. 2 3. 

 مصفوفة مقرر كیمیاءالنباتات الطبیة

 لمھارة ا

 األسبوع

المعرفة 
عامة ولھا قابلیة  العلمیة والمھنیة الذھنیة والفھم

 للنقل

    * االسبوع االول
 * * * * االسبوع الثانى
  *  * االسبوع الثالث
  *  * االسبوع الرابع
  *  * االسبوع الخامس
  *  * االسبوع السادس
  *  * االسبوع السابع
 * * * * االسبوع الثامن
 * * *  االسبوع التاسع
 * * * * االسبوع العاشر

 * * * * االسبوع الحادى عشر
 * *  * االسبوع الثانى عشر
 * *  * االسبوع الثالث عشر
 * *  * االسبوع الرابع عشر

 رئیس القسممنسق البرنامج :  د/ محمد فتحى عزازى                التوقیع :                
 د/ محمد فتحى عزازى                                                                                                
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 STQB05)(كود المقرر دراسة جدوى وادارة المشروعات الصغیرةمقرر:  توصیف

 
 مسوح الموارد الطبیعیة القسم

  البرنامج
 النباتات الطبیةالدبلوم المھنى تجھیز واستخالص 

 STQB05كود المقرر

 : للمقرر األھداف العامة -١

 والحاجة لھا دراسة جدوى وادارة المشروعات الصغیرةالمام الطالب بأھمیة  
 .  دراسة جدوى وادارة المشروعات الصغیرةلالتعرف علي األنواع المختلفة 
 .دراسة جدوى وادارة المشروعات الصغیرةبمعرفة ما ھو المقصود  
 وأسس اختیارھا .دراسة جدوى وادارة المشروعات الصغیرةلمعرفة الحاجة  
 .دراسة جدوى وادارة المشروعات الصغیرةاإللمام بطرق التعرف على  

 
 :النتائج التعلیمیة المستھدفة -٢

 لمقررمخرجات التعلم ل مخرجات التعلم للبرنامج البند
 -أ

 ةالمعرف
 :والفھم

لدراسة جدوى العملیةیعرف الطرق   ٢/ ١/ ٢
 وادارة المشروعات الصغیرة

التدریب النظري  علىالطالب  یتعرف ٢/١/٢/١
لدراسة جدوى وادارة علي األنواع المختلفة 
ة من علیمیتبمساعدة الوسائل الالمشروعات الصغیرة

 .األفالم وشرائح وغیرھا

 -ب
المھارات 

 الذھنیة:

 یحدد المشاكل االمھنیة المتعلقة ٢/٢/١
وادارةالمشروعاتالصغیرة  بدراسةجدو

 

 

اسة لدریفرق الطالب بین الطرق المختلفة ٢/٢/١/١
 جدوى وادارة المشروعات الصغیرة

 -ت
المھارات 
المھنیة 
:والعملیة

یستخدم التقنیات الحدیثة فى  ٢/٣/٢
 تحلیل المشكالت المتعلقة العملیة

 راسةجدوىوادارةالمشروعاتالصغیرةبد
 

من یتمكن الطالب  ٢/٣/٢/١
 ٢/٣/٢/٢راسةجدوىوادارةالمشروعاتالصغیرةد

یتمكن الطالب من التدریب علي كیفیة استخدام 
لدراسة جدوى وادارة المشروعات الطرق العملیة 

 الصغیرة
 -ث

المھارات 
العامة 
والقابلة 
 :للنقل

یعمل فى فریق و یتعلم كیفیة  ٢/٤/٤
 إدارة الوقت بكفاءة

بمسئولیات العمل فى فریق  إلمام الطالب ٢/٤/٤/١
 . قیادة الفریق
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 جدول المحتویات -٣
عدد 
 األسابیع

عدد ساعات  المحتوي
 النظرى

عدد ساعات 
 العملى

 االسبوع

التدریب علي  -١ ٤
 دراسةجدوىوادارةالمشروعاتالصغیرة.

 الرابع -االول  ٨ ٤

التدریب علي اختباراتكفاءة  -٢ ٤
 جدوىوادارةالمشروعاتالصغیرة

 الثامن -الخامس  ٨ ٤

التدریب واجراء التجارب   -٣ ٤

 بدراسةجدوىوادارةالمشروعاتالصغیرةالخاصة
٨ ٤ 

الثانى  –التاسع 

 عشر

الزیارات المیدانیة والعلمیة للنیاتات الطبیة فى  -٤ ٢
 ٤ ٢ بیئاتھا الطبیعیة

 –الثالث عشر 

 الرابع عشر

  أسالیب وطرق التعلیم والتعلم  -٤

 النتائجاستخالص  ١-٤
 . أسابیع سریعة  ٤امتحانات كل  ٢ -٤
 وقفات استیضاحیة. ٣ -٤

  أسالیب تقییم الطالب . -٥

 القدرة على نقد الذات لتقییم تقییم شخصى ١-٥
 النقــد البنــاء لتقییم تقییم الغیر ٢-٥

٣-٥ 
القدرة على العرض  لتقییم امتحان تحریرى

 والتحلیل

 

 نسب التقییم :  -٦

 النسبة التقییمطرق 
 %٤٠   االختبار النظرى النھائى
 %١٠ االختبار الشفوى النھائى

 %٥ لنصف العاماالختبار الشفوى 
 %١٥ االختبار العملى لنصف الفصل الدراسى
 %١٥ االختبار العملى لنھایة الفصل الدراسى

 ١٥ والتقاریر والمناقشات تقییم المشروع
 %١٠٠ االجمـــــــالى
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 المراجع -٧

 المراجع

 ، جدة، المملكة العربیة السعودیة.٨ه): أصول اإلدارة الحدیثة،طبعة ١٤٢٠احمد الصباب(-١
 . جدة ،المملكة العربیة السعودیة. ٢هـ) أساسیات اإلدارة الحدیثة ، الطبعة ١٤٢٣أحمد الصباب وآخرون ( -١

. جدة ،المملكة العربیة  ٣داریة ، الطبعة اإل تهـ) اإلدارة دراسة تحلیله للوظائف والقرارا١٤٠٥مدني عالفي ( -٢
 السعودیة .

 ع.-م-)مهارات إدارة المشروعات الصغیرة ، الطبعة األولى . القاهرة ، ج٢٠٠٣محمد هیكل ( -٣
 
 
 STQB05)(كود المقرر دراسة جدوى وادارة المشروعات الصغیرةمصفوفة مقرر  -١

 لمھارة ا

 

 األسبوع

المعرفة 
عامة ولھا قابلیة  والمھنیةالعلمیة  الذھنیة والفھم

 للنقل

    * االسبوع االول
 * * * * االسبوع الثانى
  *  * االسبوع الثالث
  *  * االسبوع الرابع
  *  * االسبوع الخامس
  *  * االسبوع السادس
  *  * االسبوع السابع
 * * * * االسبوع الثامن
 * * *  االسبوع التاسع
 * * * * االسبوع العاشر

 * * * * االسبوع الحادى عشر
 * *  * االسبوع الثانى عشر
 * *  * االسبوع الثالث عشر
 * *  * االسبوع الرابع عشر

 
 منسق البرنامج :  د/ محمد فتحى عزازى                التوقیع :                 

 رئیس القسم                                                                                                                
 د/ محمد فتحى عزازى     
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 STQO الختیاریةتوصیف المقررات 
 S= Survey   مسوح 

T= Tecqnical المھنى 
 Q= Diplom الدبلوم 

 = O اختیارى 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 جامعة مدینة السادات
 معھد الدراسات والبحوث البیئیة

 قسم مسوح الموارد الطبیعیة فى النظم البیئیة
 

 

مدینة الساداتجامعة  –معھد الدراسات والبحوث البیئیة  – قسم مسوح الموارد تجھیز واستخالص النباتات الطبیة والعطریة الئحة الدبلوم المھنى  

Page 36 of 70 

 الطبیة والعطریة تما بعد الحصاد للنباتاوآفات معامالت توصیف مقرر:
 مسوح الموارد الطبیعیة القسم

 الدبلوم المھنى تجھیز واستخالص النباتات الطبیة البرنامج
 STQO01كود المقرر

 : للمقرر األھداف العامة -١

 ما بعد الحصاد  وآفاتمعامالت  وللنباتات الطبیة  الطبیعة البیولوجیة معرفة 
الطبیة  للنباتاتمعامالت ما بعد الحصاد ب اكتساب مھارات التفكیر العلمى وحل المشكالت الخاصة 

 والعطریة
 .الطبیة والعطریة للنباتاتمعامالت ما بعد الحصاد فى  اكتساب االتجاھات العلمیة 
 لدى الطالب تنمیة المیول العلمیة 
 اكتساب القیم وجوانب التقدیر للعلم والعلماء 

 

 
 :النتائج التعلیمیة المستھدفة -٢

 لمقررمخرجات التعلم ل مخرجات التعلم للبرنامج البند
معامالت ما لیعرف الطرق العملیة   ٢/ ١/ ٢ :والفھم ةالمعرف -أ

 الطبیة والعطریة للنباتاتبعد الحصاد 
 علىالطالب  یتعرف ٢/١/٢/١

التدریب النظري علي األنواع 
معامالت ما بعد الحصاد لالمختلفة 
عدة بمسا الطبیة والعطریة للنباتات

علیمیة من األفالم تالوسائل ال
 .وشرائح وغیرھا

المھارات  -ب
 الذھنیة:

ة  ٢/٢/١ ة المتعلق ل االمھنی اك دد المش یح
اد ب د الحص ا بع امالت م اتمع ات ة  للنب الطبی

 والعطریة

یفرق الطالب بین االنواع  ٢/٢/١/١
معامالت ما بعد الحصاد لالمختلفة 
 الطبیة والعطریة للنباتات

المھارات  -ت
 :المھنیة والعملیة

یستخدم التقنیات الحدیثة فى  ٢/٣/٢
معامالت ما بالخاصة المشكالت تحلیل 

 الطبیة والعطریة للنباتاتبعد الحصاد 
 

یتمكن الطالب استخدام  ٢/٣/٢/١
معامالت ما بعد لطرق مختلفة 
الطبیة  للنباتاتالحصاد 

یتمكن  ٢/٣/٢/٢علیھاوالعطریة
 التدریب علي كیفیة الطالب من

 النباتات الطبیة.استخدام ھذه 

المھارات العامة  -ث
 :والقابلة للنقل

یعمل فى فریق و یتعلم كیفیة  ٢/٤/٤
 إدارة الوقت بكفاءة

إلمام الطالب بمسئولیات  ٢/٤/٤/١
 العمل فى فریق وقیادة الفریق .
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 جدول المحتویات -٣
عدد 
األسابیع

عدد  المحتوي
ساعات 
 النظرى

عدد 
ساعات 
العملى

 االسبوع

التدریب علي طرق معامالت ما بعد  -١ ٤
 الحصاد للنباتات الطبیة والعطریة

 الرابع -االول  ٨ ٤

التدریب علي اختباراتمعامالت ما بعد  -٢ ٤
 ٨ ٤ للنباتات الطبیة والعطریةالحصاد 

 الثامن -الخامس 

معامالت ما التدریب واجراء التجارب على  -٣ ٤

 بعد الحصاد للنباتات الطبیة والعطریة
٨ ٤ 

الثانى  –التاسع 

 عشر

الزیارات المیدانیة العلمیة للنباتات الطبیة  -٤ ٢
 ٤ ٢ فى بیئاتھا الطبیعیة

 –الثالث عشر 

 الرابع عشر

  أسالیب وطرق التعلیم والتعلم  -٤

 استخالص النتائج ١-٤
 . أسابیع سریعة  ٤امتحانات كل  ٢ -٤
 وقفات استیضاحیة. ٣ -٤

  أسالیب تقییم الطالب . -٥

 القدرة على نقد الذات لتقییم تقییم شخصى ١-٥
 النقــد البنــاء لتقییم تقییم الغیر ٢-٥

٣-٥ 
على العرض القدرة  لتقییم امتحان تحریرى

 والتحلیل

 نسب التقییم :  -٦ 

 النسبة طرق التقییم
 %٤٠   االختبار النظرى النھائى
 %١٠ االختبار الشفوى النھائى

 %٥ لنصف العاماالختبار الشفوى 
 %١٥ االختبار العملى لنصف الفصل الدراسى
 %١٥ االختبار العملى لنھایة الفصل الدراسى

 ١٥ والتقاریر والمناقشات تقییم المشروع
 %١٠٠ االجمـــــــالى
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 معھد الدراسات والبحوث البیئیة
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 المراجع -٧

 المراجع

 from  –Camelo, Andres. Manual for the preparation and sale of fruits and vegetables -Lopez.1
market. FAO, Rome 2004farm to  

 on  the original FAO, Rome. Archived from "Horticultural Marketing" Dixie, G. (2005). -2
2006-05-28. 

analysis of randomized -A systematic review and metaSahebkar A, Soranna D, Liu X, et al. (2016). " -3
effects of supplementation with Nigella sativa (black seed) on blood controlled trials investigating the 

27512971 PMID 35.–(11): 2127 34 .J Hypertens pressure". 
edition, Beirut. Cairo University. 888 p ndTäckholm, V. (1974). Students’ Flora of Egypt. 2 -4 

5- Boulus,L. (1995). Medicinal plants of North Africa. 

 ما بعد الحصاد للنباتات الطبیة والعطریةوافات معامالت مصفوفة مقرر 

 لمھارة ا

 األسبوع

المعرفة 
عامة ولھا قابلیة  العلمیة والمھنیة الذھنیة والفھم

 للنقل

    * االسبوع االول
 * * * * االسبوع الثانى
  *  * االسبوع الثالث
  *  * االسبوع الرابع
  *  * االسبوع الخامس
  *  * االسبوع السادس
  *  * االسبوع السابع
 * * * * االسبوع الثامن
 * * *  االسبوع التاسع
 * * * * االسبوع العاشر

 * * * * االسبوع الحادى عشر
 * *  * االسبوع الثانى عشر
 * *  * االسبوع الثالث عشر
 * *  * االسبوع الرابع عشر

 منسق البرنامج :  د/ محمد فتحى عزازى                التوقیع :                 
 

 رئیس القسم                                                                                                               
 د/ محمد فتحى عزازى       
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 والعطریة الطبیة النباتات مخلفات من االستفادةتوصیف مقرر: 
 مسوح الموارد الطبیعیة القسم

  البرنامج
 الطبیة النباتاتالمھنى تجھیز واستخالص  الدبلوم

 STQO02 كود المقرر

 : للمقرر األھداف العامة -١

 والحاجة لھا والعطریة  الطبیة النباتات مخلفات االستفادةمنالمام الطالب بأھمیة  
 النباتات الطبیة  . التعرف علي األنواع المختلفة لكیمیاء 
 بكیمیاءالنباتات الطبیة.معرفة ما ھو المقصود  
 معرفة الحاجة للتداوى بالنباتات الطبیھ  وأسس اختیارھا . 
 اإللمام بطرق التعرف على كیمیاءالنباتات الطبیة. 
 
 :النتائج التعلیمیة المستھدفة -٢

 لمقررمخرجات التعلم ل مخرجات التعلم للبرنامج البند
ةیعرف الطرق   ٢/ ١/ ٢ :والفھم ةالمعرف -أ اء  العملی لكیمی

 النباتات الطبیة
 علىالطالب  یتعرف ٢/١/٢/١

التدریب النظري علي األنواع 
لكیمیاء النباتات المختلفة 
یة علیمتبمساعدة الوسائل الالطبیة

 .من األفالم وشرائح وغیرھا

المھارات  -ب
 الذھنیة:

یحدد المشاكل االمھنیة المتعلقة  ٢/٢/١
 الطبیة النباتات كیمیاءب

 

 

یفرق الطالب بین االنواع  ٢/٢/١/١
 المختلفة لكیمیاء النباتات الطبیة

المھارات  -ت
 :المھنیة والعملیة

یستخدم التقنیات الحدیثة فى  ٢/٣/٢
تحلیل المشكالت المتعلقة 

 الطبیة كیمیاءالنباتاتب
 

 

یتمكن الطالب استخدام  ٢/٣/٢/١
 ھایئفي باالنباتات الطبیھ  وصیانة 
 الحقیقیة .

یتمكن الطالب من  ٢/٣/٢/٢
طرق الالتدریب علي كیفیة استخدام 
 العملیة لكیمیاء النباتات الطبیة

المھارات العامة  -ث
 :والقابلة للنقل

یعمل فى فریق و یتعلم كیفیة  ٢/٤/٤
 إدارة الوقت بكفاءة

إلمام الطالب بمسئولیات  ٢/٤/٤/١
 . الفریق قیادة العمل فى فریق
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 المحتویاتجدول  -٣
عدد 
 األسابیع

عدد ساعات  المحتوي
 النظرى

عدد ساعات 
 العملى

 االسبوع

 الرابع -االول  ٨ ٤ الطبیة. النباتات التدریب علي كیمیاء -١ ٤

كفاءة النباتات الطبیھ   التدریب علي اختبارات -٢ ٤
٨ ٤ 

 الثامن -الخامس 

التدریب واجراء التجارب الخاصة   -٣ ٤

 الطبیة . بكیمیاءالنباتات
٨ ٤ 

الثانى  –التاسع 

 عشر

الزیارات المیدانیة العلمیة للنیاتات الطبیة فى  -٤ ٢
 ٤ ٢ بیئاتھا الطبیعیة

 –الثالث عشر 

 الرابع عشر

  أسالیب وطرق التعلیم والتعلم  -٤

 استخالص النتائج ١-٤
 . أسابیع سریعة  ٤امتحانات كل  ٢ -٤
 استیضاحیة.وقفات  ٣ -٤

  أسالیب تقییم الطالب . -٥

 القدرة على نقد الذات لتقییم تقییم شخصى ١-٥
 النقــد البنــاء لتقییم تقییم الغیر ٢-٥

٣-٥ 
القدرة على العرض  لتقییم امتحان تحریرى

 والتحلیل

 نسب التقییم :  -٦ 

 النسبة طرق التقییم
 %٤٠   االختبار النظرى النھائى

 %١٠ الشفوى النھائىاالختبار 
 %٥ لنصف العاماالختبار الشفوى 

 %١٥ االختبار العملى لنصف الفصل الدراسى
 %١٥ االختبار العملى لنھایة الفصل الدراسى

 ١٥ والتقاریر والمناقشات تقییم المشروع
 %١٠٠ االجمـــــــالى
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 المراجع -٧

 المراجع

٧- Good manufacturing practices for pharmaceutical products: main   WHO,(2003).
principles. Expert Committee on Specifi cations for Pharmaceutical Preparations. Thirty-

seventh report. Geneva, World Health Organization. 
٨- Faculty of Pharmacy Cairo Practical Pharmacognosy.   .(1989). .Taha S. El Alfy

University Press. Cairo.  

3- Boulus, L. (1995). Medicinal plants of North Africa. 
edition, Beirut. Cairo University. 888 p ndTäckholm, V. (1974). Students’ Flora of Egypt. 2 3. 

  

 والعطریةاالستفادة من مخلفات النباتات الطبیة  :صفوفة مقررم

 لمھارة ا

 

 األسبوع

المعرفة 
عامة ولھا قابلیة  العلمیة والمھنیة الذھنیة والفھم

 للنقل

    * االسبوع االول
 * * * * االسبوع الثانى
  *  * االسبوع الثالث
  *  * االسبوع الرابع
  *  * االسبوع الخامس
  *  * االسبوع السادس
  *  * االسبوع السابع

 * * * * الثامناالسبوع 
 * * *  االسبوع التاسع
 * * * * االسبوع العاشر

 * * * * االسبوع الحادى عشر
 * *  * االسبوع الثانى عشر
 * *  * االسبوع الثالث عشر
 * *  * االسبوع الرابع عشر

  
 منسق البرنامج :  د/ محمد فتحى عزازى                     التوقیع :                

 رئیس القسم                                                                                                              
د/ محمد فتحى عزازى             
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 الطبیة النباتات وتعبئة وتخزین حفظتوصیف مقرر:
 مسوح الموارد الطبیعیة القسم

 الطبیة النباتاتالمھنى تجھیز واستخالص  الدبلوم البرنامج

  STQO03 كود المقرر

 : للمقرر األھداف العامة -١

 للنباتات الطبیة  الطبیعة البیولوجیة معرفة 
التعرف و الطبیة النباتات وتعبئة وتخزین بحفظاكتساب مھارات التفكیر العلمى وحل المشكالت الخاصة 

 علیھا
 الطبیة النباتات وتعبئة وتخزینبحفظ البیئة وعالقتة   
 .والتعرف علیھا حفظ وتعبئة وتخزین النباتات الطبیة فى اكتساب االتجاھات العلمیة 
 لدى الطالب تنمیة المیول العلمیة 
 اكتساب القیم وجوانب التقدیر للعلم والعلماء 

 

 :النتائج التعلیمیة المستھدفة -٢
 لمقررمخرجات التعلم ل مخرجات التعلم للبرنامج البند

ة لحفظ وتعبئیعرف الطرق العملیة   ٢/ ١/ ٢ :والفھم ةالمعرف -أ
 والتعرف علیھا وتخزین النباتات الطبیة

 علىالطالب  یتعرف ٢/١/٢/١
التدریب النظري علي األنواع 

لحفظ وتعبئة المختلفة العملیة 
وتخزین النباتات 
ائل بمساعدة الوسالطبیةوالتعرفعلیھا

شرائح علیمیة من األفالم وتال
 .وغیرھا

المھارات  -ب
 الذھنیة:

یحدد المشاكل االمھنیة المتعلقة العملیة  ٢/٢/١

 حفظ وتعبئة وتخزین النباتات الطبیة

 

یفرق الطالب بین االنواع  ٢/٢/١/١
لحفظ وتعبئة العملیة المختلفة 

 وتخزین النباتات الطبیة

المھارات  -ت
 :المھنیة والعملیة

یستخدم التقنیات الحدیثة فى  ٢/٣/٢
فظ لح العملیةالخاصة تحلیل المشكالت 

 وتعبئة وتخزین النباتات الطبیة
 

یتمكن الطالب استخدام  ٢/٣/٢/١
حفظ وتعبئة العملیة طرق مختلفة 

وتخزین النباتات الطبیة 
یتمكن  ٢/٣/٢/٢والتعرفعلیھا

الطالب من التدریب علي كیفیة 
 الطبیة.النباتات استخدام ھذه 

المھارات العامة  -ث
 :والقابلة للنقل

یعمل فى فریق و یتعلم كیفیة  ٢/٤/٤
 إدارة الوقت بكفاءة

إلمام الطالب بمسئولیات  ٢/٤/٤/١
 العمل فى فریق وقیادة الفریق .
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 جدول المحتویات -٣
عدد 
 األسابیع

عدد  المحتوي
ساعات 
 النظرى

عدد ساعات 
 العملى

 االسبوع

علیحفظ وتعبئة وتخزین النباتات التدریب  -١ ٤
 الطبیةوالتعرفعلیھا

 الرابع -االول  ٨ ٤

التدریب علي اختباراتحفظ وتعبئة وتخزین النباتات  -٢ ٤
 الثامن -الخامس  ٨ ٤ الطبیةوالتعرفعلیھا

حفظ وتعبئة وتخزین   -٣ ٤ التدریب واجراء التجارب عل

 والتعرفعلیھاالنباتات الطبیة
٨ ٤ 

الثانى  –التاسع 

 عشر

الزیارات المیدانیة العلمیة للنباتات الطبیة فى بیئاتھا  -٤ ٢
 ٤ ٢ الطبیعیة

 –الثالث عشر 

 الرابع عشر

  أسالیب وطرق التعلیم والتعلم  -٤

 استخالص النتائج ١-٤
 . أسابیع سریعة  ٤امتحانات كل  ٢ -٤
 وقفات استیضاحیة. ٣ -٤

  أسالیب تقییم الطالب . -٥

 القدرة على نقد الذات لتقییم تقییم شخصى ١-٥
 النقــد البنــاء لتقییم تقییم الغیر ٢-٥

٣-٥ 
القدرة على العرض  لتقییم امتحان تحریرى

 والتحلیل

 نسب التقییم : ٦ 

 

 النسبة طرق التقییم
 %٤٠   االختبار النظرى النھائى
 %١٠ االختبار الشفوى النھائى

 %٥ العاملنصف االختبار الشفوى 
 %١٥ االختبار العملى لنصف الفصل الدراسى
 %١٥ االختبار العملى لنھایة الفصل الدراسى

 ١٥ والتقاریر والمناقشات تقییم المشروع
 %١٠٠ االجمـــــــالى
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 المراجع -٧

 المراجع

Cardamom  Hassan Gilani (2015).-ul-Farooq Anwar, Ali Abbas, Khalid M. Alkharfy, Anwar.1
Essential Oils in Food Preservation, Victor R. Preedy, (Ed.) (2015) In (Elettaria cardamomum Maton) Oils.

-. Chapter 33 (pages 2957-416641-12-0-978 ISBN . Amsterdam: Academic Press.Flavor and Safety
.X-7.00033-416641-12-0-10.1016/B978:doi 301). 

"Evidence of the domestication history  B. (2005).-Allaby, R.; Peterson, G.; Merriwether, D.; Fu, Y. -2
Applied Theoretical and  .L.) from genetic diversity of the sad2 locus" Linum usitatissimumof flax (

. 3-0103-005-10.1007/s00122:doi65.–(1): 58 112 .Genetics 
27512971 PMID 35.–(11): 2127 34 .J Hypertens pressure". 

5- Boulus, L. (1995). Medicinal plants of North Africa..

 وتخزین وتعبئة النباتات الطبیةحفظ  :مصفوفة مقرر

 لمھارة ا

 األسبوع

المعرفة 
عامة ولھا قابلیة  العلمیة والمھنیة الذھنیة والفھم

 للنقل

    * االسبوع االول
 * * * * االسبوع الثانى
  *  * االسبوع الثالث
  *  * االسبوع الرابع
  *  * االسبوع الخامس
  *  * االسبوع السادس

  *  * السابعاالسبوع 
 * * * * االسبوع الثامن
 * * *  االسبوع التاسع
 * * * * االسبوع العاشر

 * * * * االسبوع الحادى عشر
 * *  * االسبوع الثانى عشر
 * *  * االسبوع الثالث عشر
 * *  * االسبوع الرابع عشر

 منسق البرنامج :  د/ محمد فتحى عزازى                التوقیع :                 
 رئیس القسم 

د/ محمد فتحى عزازى             
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 توصیف مقرر:إستخدام الكمبیوتروتطبیقاتھ فى تشغیل وإدارةعملیات صناعة النباتات الطبیة والعطریة
 مسوح الموارد الطبیعیة القسم

  البرنامج
 الطبیة النباتاتالمھنى تجھیز واستخالص  الدبلوم

 STQO04 كود المقرر
 : للمقرر األھداف العامة -١

 
 :إستخدام الكمبیوتر وتطبیقاتھ فى تشغیل وإدارة عملیات  صناعة النباتات الطبیة والعطریةالمام الطالب بأھمیة  
.وتطبیقاتھ فى تشغیل وإدارة عملیات  صناعة النباتات الطبیة والعطریةستخدام الكمبیوتر التعرف علي األنواع المختلفةال 
 .باستخدام الكمبیوتر وتطبیقاتھ فى تشغیل وإدارة عملیات  صناعة النباتات الطبیة والعطریةمعرفة ما ھو المقصود  
س اختیارھا وأسالطبیة والعطریةالستخدام الكمبیوتر وتطبیقاتھ فى تشغیل وإدارة عملیات  صناعة النباتات معرفة الحاجة  
. 
إستخدام الكمبیوتر وتطبیقاتھ فى تشغیل وإدارة عملیات  صناعة النباتات الطبیة اإللمام بطرق التعرف على كیفیة  

 .والعطریة
 :النتائج التعلیمیة المستھدفة -٢

 لمقررمخرجات التعلم ل مخرجات التعلم للبرنامج البند
تخدام  یعرف الطرق العملیة  ٢/ ١/ ٢ :والفھم ةالمعرف -أ إس

ل وإدارة  غی ھ فى تش ات الكمبیوتر وتطبیق
 عملیات  صناعة النباتات الطبیة والعطریة

التدریب  علىالطالب  یتعرف ٢/١/٢/١
ستخدام الالنظري علي األنواع المختلفة

الكمبیوتر وتطبیقاتھ فى تشغیل وإدارة 
 عملیات  صناعة النباتات الطبیة والعطریة

علیمیة من األفالم تلوسائل البمساعدة ا
 .وشرائح وغیرھا

المھارات  -ب
 الذھنیة:

یحدد المشاكل االمھنیة المتعلقة  ٢/٢/١
ستخدام الكمبیوتر وتطبیقاتھ فى تشغیل با

وإدارة عملیات  صناعة النباتات الطبیة 
 والعطریة

 

 

یفرق الطالب بین االنواع المختلفة  ٢/٢/١/١
ل وتطبیقاتھ فى تشغیستخدام الكمبیوتر ال

وإدارة عملیات  صناعة النباتات الطبیة 
 والعطریة

المھارات  -ت
 :المھنیة والعملیة

یستخدم التقنیات الحدیثة فى تحلیل  ٢/٣/٢
ستخدام الكمبیوتر وتطبیقاتھ فى باالمشكالت 

تشغیل وإدارة عملیات  صناعة النباتات 
 الطبیة والعطریة

وصیانة  یتمكن الطالب استخدام ٢/٣/٢/١

 الحقیقیة . ھااالنباتات الطبیھ  في بیئ

یتمكن الطالب من التدریب علي  ٢/٣/٢/٢
دام ستخفى ا الطرق العملیةكیفیة استخدام 

الكمبیوتر وتطبیقاتھ فى تشغیل وإدارة 
 عملیات  صناعة النباتات الطبیة والعطریة

المھارات العامة  -ث
 :والقابلة للنقل

یعمل فى فریق و یتعلم كیفیة  ٢/٤/٤
 إدارة الوقت بكفاءة

إلمام الطالب بمسئولیات العمل فى  ٢/٤/٤/١
 . فریق قیادة الفریق

 
 جدول المحتویات -٣
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عدد 
 األسابیع

عدد ساعات  المحتوي
 النظرى

عدد ساعات 
 العملى

 االسبوع

التدریب علي استخدام الكمبیوتر وتطبیقاتھ فى  -١ ٤
عملیات  صناعة النباتات الطبیة تشغیل وإدارة 

 والعطریة
٨ ٤ 

 الرابع -االول 

التدریب علي اختباراتكفاءة استخدام الكمبیوتر  -٢ ٤
وتطبیقاتھ فى تشغیل وإدارة عملیات  صناعة 

 النباتاتالطبیة
٨ ٤ 

 الثامن -الخامس 

باستخدام التدریب واجراء التجارب الخاصة   -٣ ٤
  تشغیل وإدارة عملیاتالكمبیوتر وتطبیقاتھ فى 

 ٨ ٤ صناعة النباتات

الثانى  –التاسع 
 عشر

الزیارات المیدانیة لمعامل استخدام الكمبیوتر  -٤ ٢
وتطبیقاتھ فى تشغیل وإدارة عملیات  صناعة 

 النباتات الطبیة
٤ ٢ 

 –الثالث عشر 
 الرابع عشر

  أسالیب وطرق التعلیم والتعلم  -٤

 استخالص النتائج ١-٤
 . أسابیع سریعة  ٤امتحانات كل  ٢ -٤
 وقفات استیضاحیة. ٣ -٤

  أسالیب تقییم الطالب . -٥

 القدرة على نقد الذات لتقییم تقییم شخصى ١-٥

 النقــد البنــاء لتقییم تقییم الغیر ٢-٥

القدرة على العرض  لتقییم امتحان تحریرى ٣-٥
 والتحلیل

 

 نسب التقییم :  -٦ 

 النسبة طرق التقییم
 %٤٠   االختبار النظرى النھائى
 %١٠ االختبار الشفوى النھائى

 %٥ لنصف العاماالختبار الشفوى 
 %١٥ االختبار العملى لنصف الفصل الدراسى
 %١٥ االختبار العملى لنھایة الفصل الدراسى

 ١٥ والتقاریر والمناقشات تقییم المشروع
 %١٠٠ االجمـــــــالى
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 بیةالط صناعةالنباتات وإدارةعملیات تشغیل فى الكمبیوتروتطبیقاتھ مصفوفة مقرر:إستخدام
 والعطریة

 لمھارة ا

 األسبوع

المعرفة 
عامة ولھا قابلیة  العلمیة والمھنیة الذھنیة والفھم

 للنقل

    * االسبوع االول
 * * * * االسبوع الثانى
  *  * االسبوع الثالث
  *  * االسبوع الرابع
  *  * االسبوع الخامس
  *  * االسبوع السادس
  *  * االسبوع السابع
 * * * * االسبوع الثامن
 * * *  االسبوع التاسع
 * * * * االسبوع العاشر

 * * * * االسبوع الحادى عشر
 * *  * االسبوع الثانى عشر
 * *  * االسبوع الثالث عشر
 * *  * االسبوع الرابع عشر

 منسق البرنامج :  د/ محمد فتحى عزازى  التوقیع :                 
 رئیس القسم

د/ محمد فتحى عزازى             

 الطبیة والمستخلصات االعشاب جودة مراقبةتوصیف مقرر:
 

 مسوح الموارد الطبیعیة القسم

 الطبیة النباتاتالمھنى تجھیز واستخالص  الدبلوم البرنامج

 STQO05 كود المقرر

 : للمقرر األھداف العامة -١

 المراجع

٩- Good manufacturing practices for pharmaceutical products: main   WHO, (2003).
principles. Expert Committee on Specifi cations for Pharmaceutical Preparations. Thirty-

seventh report. Geneva, World Health Organization. 
١٠- Faculty of Pharmacy Cairo Practical Pharmacognosy.   .(1989). .Taha S. El Alfy

University Press. Cairo.  

3- Boulus, L. (1995). Medicinal plants of North Africa. 
edition, Beirut. Cairo University. 888 p ndTäckholm, V. (1974). Students’ Flora of Egypt. 2 3. 
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 معرفةالطبیعة البیولوجیةللنباتات الطبیة  
 جودة االعشاب والمسخلصات الطبیةمراقبةباكتساب مھارات التفكیر العلمى وحل المشكالت الخاصة 
 جودة االعشاب والمسخلصات الطبیةمراقبةبالبیئة وعالقتة   
 .االعشاب والمسخلصات الطبیةجودة مراقبةفى اكتساب االتجاھات العلمیة 
 لدى الطالب تنمیة المیول العلمیة 
 اكتساب القیم وجوانب التقدیر للعلم والعلماء 

 :النتائج التعلیمیة المستھدفة -٢
 لمقررمخرجات التعلم ل مخرجات التعلم للبرنامج البند

تخدمة  یعرف الطرق  ٢/ ١/ ٢ :والفھم ةالمعرف -أ العلمیة المس
 االعشاب والمسخلصات الطبیة مراقبة جودةفى

 علىالطالب  یتعرف ٢/١/٢/١
التدریب النظري علي األنواع 

جودة مراقبةالمختلفة العملیة 
االعشاب والمسخلصات الطبیة 

بمساعدة الوسائل والتعرف علیھا
علیمیة من األفالم وشرائح تال

 .وغیرھا

المھارات  -ب
 الذھنیة:

ة  ٢/٢/١ ة المتعلق ل االمھنی اك دد المش یح
 جودة االعشاب والمسخلصات الطبیةبمراقبة 

یفرق الطالب بین االنواع  ٢/٢/١/١
جودة لمراقبةالعملیة المختلفة 

 االعشاب والمسخلصات الطبیة
 والتعرف علیھا

المھارات  -ت
 :المھنیة والعملیة

یستخدم التقنیات الحدیثة فى  ٢/٣/٢
دة جو بمراقبةالخاصة تحلیل المشكالت 

 االعشاب والمسخلصات الطبیة
 

یتمكن الطالب استخدام  ٢/٣/٢/١
مراقبةجودة لعملیة طرق مختلفة 

االعشاب والمسخلصات 
 الطبیةوالتعرف علیھا

یتمكن الطالب من  ٢/٣/٢/٢
التدریب علي كیفیة استخدام ھذه 

 النباتات الطبیة.

المھارات العامة  -ث
 :والقابلة للنقل

یعمل فى فریق و یتعلم كیفیة  ٢/٤/٤
 إدارة الوقت بكفاءة

إلمام الطالب بمسئولیات  ٢/٤/٤/١
 العمل فى فریق وقیادة الفریق .

 

 
 جدول المحتویات -٣

عدد 
 األسابیع

عدد  المحتوي
ساعات 
 النظرى

عدد ساعات 
 العملى

 االسبوع

التدریب علي مراقبةجودة االعشاب والمسخلصات  -١ ٤
 علیھاالطبیة والتعرف 

 الرابع -االول  ٨ ٤

التدریب علي اختبارات مراقبة جودة االعشاب  -٢ ٤
 الثامن -الخامس  ٨ ٤ والمسخلصات الطبیة



   

 

 جامعة مدینة السادات
 معھد الدراسات والبحوث البیئیة

 قسم مسوح الموارد الطبیعیة فى النظم البیئیة
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جودة مراقبة التدریب واجراء التجارب على   -٣ ٤

 ٨ ٤ االعشاب والمسخلصات الطبیة
الثانى  –التاسع 

 عشر

ى بیئاتھا فالزیارات المیدانیة العلمیة للنباتات الطبیة  -٤ ٢
 ٤ ٢ الطبیعیة

 –الثالث عشر 
 الرابع عشر

  أسالیب وطرق التعلیم والتعلم  -٤

 استخالص النتائج ١-٤
 . أسابیع سریعة  ٤امتحانات كل  ٢ -٤
 وقفات استیضاحیة. ٣ -٤

  أسالیب تقییم الطالب . -٥

 القدرة على نقد الذات لتقییم تقییم شخصى ١-٥
 النقــد البنــاء لتقییم تقییم الغیر ٢-٥

٣-٥ 
القدرة على العرض  لتقییم امتحان تحریرى

 والتحلیل

 نسب التقییم :  -١١

 النسبة طرق التقییم
 %٤٠   االختبار النظرى النھائى
 %١٠ االختبار الشفوى النھائى

 %٥ لنصف العاماالختبار الشفوى 
 %١٥ االختبار العملى لنصف الفصل الدراسى

 %١٥ لنھایة الفصل الدراسىاالختبار العملى 
 ١٥ والتقاریر والمناقشات تقییم المشروع

 %١٠٠ االجمـــــــالى

 

 

 

 المراجع -٧
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 المراجع

Cardamom  Hassan Gilani (2015).-ul-Farooq Anwar, Ali Abbas, Khalid M. Alkharfy, Anwar.1
Essential Oils in Food Preservation, (Ed.) (2015)Victor R. Preedy,  In (Elettaria cardamomum Maton) Oils.

-. Chapter 33 (pages 2957-416641-12-0-978 ISBN . Amsterdam: Academic Press.Flavor and Safety
.X-7.00033-416641-12-0-10.1016/B978:doi 301). 

"Evidence of the domestication history  B. (2005).-Allaby, R.; Peterson, G.; Merriwether, D.; Fu, Y. -2
Theoretical and Applied  .L.) from genetic diversity of the sad2 locus" Linum usitatissimumof flax (

. 3-0103-005-10.1007/s00122:doi65.–(1): 58 112 .Genetics 
randomized analysis of -A systematic review and metaSahebkar A, Soranna D, Liu X, et al. (2016). " -3

controlled trials investigating the effects of supplementation with Nigella sativa (black seed) on blood 
27512971 PMID 35.–(11): 2127 34 .J Hypertens pressure". 

edition, Beirut. Cairo University. 888 p ndTäckholm, V. (1974). Students’ Flora of Egypt. 2 -4 
5- Boulus, L. (1995). Medicinal plants of North Africa.. 

 والمسخلصات الطبیةجودة االعشاب  مراقبة :مصفوفة مقرر

 لمھارة ا

 

 األسبوع

المعرفة 
عامة ولھا قابلیة  العلمیة والمھنیة الذھنیة والفھم

 للنقل

    * االسبوع االول
 * * * * االسبوع الثانى
  *  * االسبوع الثالث
  *  * االسبوع الرابع
  *  * االسبوع الخامس
  *  * االسبوع السادس
  *  * االسبوع السابع
 * * * * االسبوع الثامن
 * * *  االسبوع التاسع
 * * * * االسبوع العاشر

 * * * * االسبوع الحادى عشر
 * *  * االسبوع الثانى عشر
 * *  * االسبوع الثالث عشر
 * *  * االسبوع الرابع عشر

  
 منسق البرنامج :  د/ محمد فتحى عزازى                التوقیع :                

 رئیس القسم
د/ محمد فتحى عزازى             

 
 
 
 

 السامة النباتاتتوصیف مقرر: 
 مسوح الموارد الطبیعیة القسم
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 قسم مسوح الموارد الطبیعیة فى النظم البیئیة
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  البرنامج
 الطبیة النباتاتالمھنى تجھیز واستخالص  الدبلوم

 STQO06 كود المقرر

 : للمقرر األھداف العامة -١

 والحاجة لھا السامھ المام الطالب بأھمیة كیمیاءالنباتات  
 .  السامھالتعرف علي األنواع المختلفة لكیمیاءالنباتات  
 .السامھمعرفة ما ھو المقصود بكیمیاءالنباتات  
 وأسس اختیارھا . السامھمعرفة الحاجة للتداوى بالنباتات  
 .السامھاإللمام بطرق التعرف على كیمیاءالنباتات  
 
 :النتائج التعلیمیة المستھدفة -٢

 لمقررمخرجات التعلم ل مخرجات التعلم للبرنامج البند
ة  ٢/ ١/ ٢ :والفھم ةالمعرف -أ ی ل م ع رق ال ط رف ال ع  ی

 لكیمیاءالنباتات السامة
 علىالطالب  یتعرف ٢/١/٢/١

التدریب النظري علي األنواع 
لكیمیاء النباتات المختلفة 
 علیمیةتبمساعدة الوسائل الالسامھ

 .من األفالم وشرائح وغیرھا

المھارات  -ب
 الذھنیة:

یحدد المشاكل االمھنیة المتعلقة  ٢/٢/١
 بكیمیاءالنباتات السامھ

 
 

یفرق الطالب بین االنواع  ٢/٢/١/١
 ھالسامالمختلفة لكیمیاءالنباتات 

المھارات  -ت
 :المھنیة والعملیة

یستخدم التقنیات الحدیثة فى  ٢/٣/٢
تحلیل المشكالت المتعلقة 

 االسامھ بكیمیاءالنباتات
 

 

یتمكن الطالب استخدام  ٢/٣/٢/١
 اھفي بیئالسامھوصیانة االنباتات 

 الحقیقیة .
یتمكن الطالب من  ٢/٣/٢/٢

طرق الالتدریب علي كیفیة استخدام 
 لكیمیاءالنباتات السامة العملیة

المھارات العامة  -ث
 :والقابلة للنقل

یعمل فى فریق و یتعلم كیفیة  ٢/٤/٤
 إدارة الوقت بكفاءة

إلمام الطالب بمسئولیات  ٢/٤/٤/١
 . العمل فى فریق قیادة الفریق

 
 
 
 
 جدول المحتویات -٣

عدد 
 األسابیع

عدد ساعات  المحتوي
 النظرى

عدد ساعات 
 العملى

 االسبوع
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 الرابع -االول  ٨ ٤ النباتات السامة التدریب علي كیمیاء -١ ٤

 التدریب علي اختباراتكفاءة النباتات السامھ -٢ ٤
٨ ٤ 

 الثامن -الخامس 

التدریب واجراء التجارب الخاصة   -٣ ٤
 ٨ ٤ االسامھ .  بكیمیاءالنباتات

الثانى  –التاسع 
 عشر

ى للنیاتات االسامھ ف الزیارات المیدانیة العلمیة -٤ ٢
 ٤ ٢ بیئاتھا الطبیعیة

 –الثالث عشر 
 الرابع عشر

  أسالیب وطرق التعلیم والتعلم  -٤

 استخالص النتائج ١-٤
 . أسابیع سریعة  ٤امتحانات كل  ٢ -٤
 وقفات استیضاحیة. ٣ -٤

  أسالیب تقییم الطالب . -٥

 القدرة على نقد الذات لتقییم تقییم شخصى ١-٥
 النقــد البنــاء لتقییم تقییم الغیر ٢-٥

٣-٥ 
القدرة على العرض  لتقییم امتحان تحریرى

 والتحلیل

 نسب التقییم :  -٦ 

 النسبة طرق التقییم
 %٤٠   االختبار النظرى النھائى
 %١٠ االختبار الشفوى النھائى

 %٥ لنصف العاماالختبار الشفوى 
 %١٥ االختبار العملى لنصف الفصل الدراسى
 %١٥ االختبار العملى لنھایة الفصل الدراسى

 ١٥ والتقاریر والمناقشات تقییم المشروع
 %١٠٠ االجمـــــــالى

 

 

 المراجع -٧



   

 

 جامعة مدینة السادات
 معھد الدراسات والبحوث البیئیة

 قسم مسوح الموارد الطبیعیة فى النظم البیئیة
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 المراجع

١٢- Good manufacturing practices for pharmaceutical products: main   WHO,(2003).
principles. Expert Committee on Specifi cations for Pharmaceutical Preparations. Thirty-

seventh report. Geneva, World Health Organization. 
١٣- Practical Pharmacognosy. Faculty of Pharmacy Cairo   .(1989). .Taha S. El Alfy

University Press. Cairo.  

3- Boulus, L. (1995). Medicinal plants of North Africa. 
edition, Beirut. Cairo University. 888 p ndTäckholm, V. (1974). Students’ Flora of Egypt. 2 3. 

 السامةمصفوفة مقرر: النباتات 

 لمھارة ا

 

 األسبوع

المعرفة 
عامة ولھا قابلیة  العلمیة والمھنیة الذھنیة والفھم

 للنقل

    * االسبوع االول
 * * * * االسبوع الثانى
  *  * االسبوع الثالث
  *  * االسبوع الرابع
  *  * االسبوع الخامس
  *  * االسبوع السادس
  *  * االسبوع السابع

 * * * * الثامناالسبوع 
 * * *  االسبوع التاسع
 * * * * االسبوع العاشر

 * * * * االسبوع الحادى عشر
 * *  * االسبوع الثانى عشر
 * *  * االسبوع الثالث عشر
 * *  * االسبوع الرابع عشر

  
 منسق البرنامج :  د/ محمد فتحى عزازى                التوقیع :                

 القسمرئیس 
د/ محمد فتحى عزازى             

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 جامعة مدینة السادات
 معھد الدراسات والبحوث البیئیة

 قسم مسوح الموارد الطبیعیة فى النظم البیئیة
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 القدیمة الحضارات فى الطبیة النباتاتتوصیف مقرر: 
 

 مسوح الموارد الطبیعیة القسم

  البرنامج
 الطبیة النباتاتالمھنى تجھیز واستخالص  الدبلوم

 STQO07 كود المقرر

 : للمقرر األھداف العامة -١

 والحاجة لھا  القدیمة الحضارات فى الطبیة النباتاتالمام الطالب بأھمیة  
 .  للنباتات الطبیة فى الحضارات القدیمةالتعرف علي األنواع المختلفة  
 .القدیمة الحضارات فى الطبیة النباتاتبمعرفة ما ھو المقصود  
 وأسس اختیارھا . الطبیة النباتاتمعرفة الحاجة للتداوى  
 .فى الحضارات القدیمة الطبیة تاتالنبااإللمام بطرق التعرف على  
 :النتائج التعلیمیة المستھدفة -٢

 لمقررمخرجات التعلم ل مخرجات التعلم للبرنامج البند
ة  ٢/ ١/ ٢ :والفھم ةالمعرف -أ ات  یعرف الطرق العملی ات للنب

 الطبیة فى الحضارات القدیمة
 علىالطالب  یتعرف ٢/١/٢/١

التدریب النظري علي األنواع 
للنباتات الطبیة فى المختلفة 

بمساعدة الحضارات القدیمة 
علیمیة من األفالم تالوسائل ال

 .وشرائح وغیرھا

المھارات  -ب
 الذھنیة:

یحدد المشاكل االمھنیة المتعلقة  ٢/٢/١
 بالنباتات الطبیة فى الحضاراتالقدیمة

 
 

یفرق الطالب بین االنواع  ٢/٢/١/١
للنباتات الطبیة فى المختلفة 

 الحضارات القدیمة

المھارات  -ت
 :المھنیة والعملیة

یستخدم التقنیات الحدیثة فى  ٢/٣/٢
 بالنباتاتتحلیل المشكالت المتعلقة 

 الحضاراتالقدیمة فى الطبیة
 

یتمكن الطالب استخدام  ٢/٣/٢/١
 ھایئفي ب  الطبیةوصیانة االنباتات 

 الحقیقیة .
یتمكن الطالب من  ٢/٣/٢/٢

طرق الالتدریب علي كیفیة استخدام 
للنباتات الطبیة فى  العملیة

 الحضارات القدیمة

المھارات العامة  -ث
 :والقابلة للنقل

یعمل فى فریق و یتعلم كیفیة  ٢/٤/٤
 إدارة الوقت بكفاءة

إلمام الطالب بمسئولیات  ٢/٤/٤/١
 قیادة الفریق .العمل فى فریق 
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 جدول المحتویات -٣
عدد 
 األسابیع

عدد ساعات  المحتوي
 النظرى

عدد ساعات 
 العملى

 االسبوع

الحضاراتالقدیمالتدریب علي  -١ ٤  الرابع -االول  ٨ ٤ ةالنباتاتالطبیةف

التدریب علي اختباراتكفاءة  -٢ ٤
الحضاراتالقدیمة  ٨ ٤ النباتاتالطبیةف

 الثامن -الخامس 

التدریب واجراء التجارب الخاصة   -٣ ٤
الحضاراتالقدیمة  ٨ ٤ . بالنباتاتالطبیةف

الثانى  –التاسع 
 عشر

ى فللنباتاتالطبیةالزیارات المیدانیة العلمیة -٤ ٢
 ٤ ٢ بیئاتھا الطبیعیة

 –الثالث عشر 
 الرابع عشر

  أسالیب وطرق التعلیم والتعلم  -٤

 استخالص النتائج ١-٤
 . أسابیع سریعة  ٤كل  امتحانات ٢ -٤
 وقفات استیضاحیة. ٣ -٤

  أسالیب تقییم الطالب . -٥

 القدرة على نقد الذات لتقییم تقییم شخصى ١-٥
 النقــد البنــاء لتقییم تقییم الغیر ٢-٥

٣-٥ 
القدرة على العرض  لتقییم امتحان تحریرى

 والتحلیل

 نسب التقییم :  -٦ 

 النسبة طرق التقییم
 %٤٠   النظرى النھائى االختبار

 %١٠ االختبار الشفوى النھائى
 %٥ لنصف العاماالختبار الشفوى 

 %١٥ االختبار العملى لنصف الفصل الدراسى
 %١٥ االختبار العملى لنھایة الفصل الدراسى

 ١٥ والتقاریر والمناقشات تقییم المشروع
 %١٠٠ االجمـــــــالى
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 المراجع -٧

 

 
National Herbalists Association of Australia الموقع الرسمي ، 

Irish Institute of Medical Herbalists, official website of the Irish Institute of Medical Herbalists, which is the 
professional organisation for herbalists in Ireland 
Official website of the National Institute of Medical Herbalists, one of the governing bodies for herbalists in 

 المملكة المتحدة
College of Practitioners of Phytotherapy official website for College of Practitioners of Phytotherapy, one of the 

verning bodies for herbalists in the المملكة المتحدة 
American Herbalists Guild- An Association of Herbal Practitioners, official website of theAmerican Herbalists 

ild 
 العالج باألعشاب

The American Botanical Council Research and educational foundation. 
HerbMed Research and educational foundation. 
Medline All Herbs and Supplements. 
University of Maryland site about alternative medicine: uses, possible prescription drug interactions, and possible 

rient depletions 
The 55 Best Herbal Remedies 
Herbal treatments for common diseases 

 

 النباتات الطبیة فى الحضارات القدیمة :مصفوفة مقرر

 لمھارة ا

 

 األسبوع

المعرفة 
عامة ولھا قابلیة  العلمیة والمھنیة الذھنیة والفھم

 للنقل

    * االسبوع االول
 * * * * االسبوع الثانى
  *  * االسبوع الثالث
  *  * االسبوع الرابع
  *  * االسبوع الخامس
  *  * االسبوع السادس
  *  * االسبوع السابع
 * * * * االسبوع الثامن
 * * *  االسبوع التاسع
 * * * * االسبوع العاشر

 * * * * االسبوع الحادى عشر
 * *  * االسبوع الثانى عشر
 * *  * االسبوع الثالث عشر
 * *  * االسبوع الرابع عشر

  
 منسق البرنامج :  د/ محمد فتحى عزازى                التوقیع :                

 رئیس القسم       
 د/ محمد فتحى عزازى  
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 توصیف مقرر: حقوق االنسان والبیئة
 

 مسوح الموارد الطبیعیة القسم

  البرنامج
 الطبیة النباتاتالمھنى تجھیز واستخالص  الدبلوم

 STQO08 كود المقرر

 : للمقرر األھداف العامة -١

 والحاجة لھا  والبیئة االنسان حقوقالمام الطالب بأھمیة  
 .االنسان والبیئةلحقوق  التعرف علي األنواع المختلفة 
 والبیئة االنسان حقوقبمعرفة ما ھو المقصود  
 وأسس اختیارھا .لحقوق االنسان والبیئة معرفة الحاجة  
 حقوق االنسان والبیئةاإللمام بطرق التعرف على  
 :النتائج التعلیمیة المستھدفة -٢

 لمقررمخرجات التعلم ل مخرجات التعلم للبرنامج البند
لحقوق  یعرف الطرق العملیة  ٢/ ١/ ٢ :والفھم ةالمعرف -أ

 االنسان والبیئة
یتعرف الطالب على  ٢/١/٢/١

التدریب النظري علي األنواع 
لحقوق االنسان والبیئة المختلفة 

بمساعدة الوسائل التعلیمیة من 
 األفالم وشرائح وغیرھا.

المھارات  -ب
 الذھنیة:

یحدد المشاكل االمھنیة المتعلقة  ٢/٢/١

 بحقوق االنسان والبیئة 

 

یفرق الطالب بین  ٢/٢/١/١
لحقوق االنسان االنواع المختلفة 

 والبیئة

المھارات  -ت
 :المھنیة والعملیة

یستخدم التقنیات الحدیثة فى  ٢/٣/٢
لحقوق تحلیل المشكالت المتعلقة 

 االنسان والبیئة
 

یتمكن الطالب  ٢/٣/٢/١
حقوق استخدام وصیانة 

 ٢/٣/٢/٢االنسان والبیئة 
یتمكن الطالب من التدریب 
علي كیفیة استخدام الطرق 

لحقوق االنسان والبیئة العملیة
 

المھارات العامة  -ث
 :والقابلة للنقل

یعمل فى فریق و یتعلم كیفیة  ٢/٤/٤
 إدارة الوقت بكفاءة

إلمام الطالب بمسئولیات  ٢/٤/٤/١
 العمل فى فریق قیادة الفریق .

 
 
 
 جدول المحتویات -٣
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 معھد الدراسات والبحوث البیئیة

 قسم مسوح الموارد الطبیعیة فى النظم البیئیة
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عدد 
 األسابیع

عدد ساعات  المحتوي
 النظرى

عدد ساعات 
 العملى

 االسبوع

 حقوق االنسان والبیئة التدریب علي -١ ٤
 الرابع -االول  ٨ ٤ 

لحقوق التدریب علي اختباراتكفاءة  -٢ ٤
 االنسان والبیئة

 
٨ ٤ 

 الثامن -الخامس 

التدریب واجراء التجارب الخاصة   -٣ ٤
 لحقوق االنسان والبیئة

 
٨ ٤ 

الثانى  –التاسع 
 عشر

 –الثالث عشر  ٤ ٢ الزیارات المیدانیة العلمیة -٤ ٢
 الرابع عشر

  أسالیب وطرق التعلیم والتعلم  -٤

 استخالص النتائج ١-٤
 . أسابیع سریعة  ٤امتحانات كل  ٢ -٤
 وقفات استیضاحیة. ٣ -٤

  أسالیب تقییم الطالب . -٥

 على نقد الذاتالقدرة  لتقییم تقییم شخصى ١-٥
 النقــد البنــاء لتقییم تقییم الغیر ٢-٥

٣-٥ 
القدرة على العرض  لتقییم امتحان تحریرى

 والتحلیل

 نسب التقییم :  -٦ 

 النسبة طرق التقییم
 %٤٠   االختبار النظرى النھائى
 %١٠ االختبار الشفوى النھائى

 %٥ لنصف العاماالختبار الشفوى 
 %١٥ لنصف الفصل الدراسىاالختبار العملى 

 %١٥ االختبار العملى لنھایة الفصل الدراسى
 ١٥ والتقاریر والمناقشات تقییم المشروع

 %١٠٠ االجمـــــــالى
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 المراجع -٧

 المراجع

 قائمة المراجع -١٠
 كتب وبحوث ضروریة  -١-١٠

 Picolotti, R. and Taillant, J. D. (2010). Linking Human Rights and the Environment, The University 
of Arizona Press. 264 pp. 

 كتب و بحوث مقترحة -٢-١٠
مركز الزیتونة للدراسات  ). معاناة البیئة والفالح الفلسطیني تحت االحتالل اإلسرائیلي.٢٠١٣فاطمة عیتاني، نظام عطایا (
  .بیروت -واالستشارات 

 مجالت دوریة، مواقع إنترنت، إلخ -٣-١٠
Journal of Human Rights and the Environment

http://www.ehumanrights.org/ 
http://www.unep.org/delc/HumanRightsandTheEnvironment/tabid/54409/Default.aspx 

http://www.eeaa.gov.eg/arabic/main/about.asp 

  

  

 الحضارات القدیمةالنباتات الطبیة فى مصفوفة مقرر 

 لمھارة ا

 

 األسبوع

المعرفة 
عامة ولھا قابلیة  العلمیة والمھنیة الذھنیة والفھم

 للنقل

    * االسبوع االول
 * * * * االسبوع الثانى
  *  * االسبوع الثالث
  *  * االسبوع الرابع
  *  * االسبوع الخامس
  *  * االسبوع السادس
  *  * االسبوع السابع
 * * * * االسبوع الثامن
 * * *  االسبوع التاسع
 * * * * االسبوع العاشر

 * * * * االسبوع الحادى عشر
 * *  * االسبوع الثانى عشر
 * *  * االسبوع الثالث عشر
 * *  * االسبوع الرابع عشر

  
 رئیس القسم منسق البرنامج :  د/ محمد فتحى عزازى التوقیع :                                                     

 د/ محمد فتحى عزازى 
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 تقریر مراجع داخلى للبرنامج
 
 
 
 

 الطبیة النباتاتالمھنى تجھیز واستخالص  الدبلوم
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 لبرامج الدراسات العلیا  داخلىتقریر مراجع 
 

 ایناس زكریا عبد السالم  دیعبر التقریر التالي عن الرأي العلمي الموضوعي للسید / 
 قسم التنمیة المتواصلة للبیئة -استاذ مساعد نباتات طبیة وعطریةالوظیفة الحالیة :  

 تمت مراجعة وتقییم توصیف البرنامج المرفق بناء على طلب :
                        الموارد الطبیعیةمسوح :قسـم 

 معھد : الدراسات والبحوث البیئیة 
 المنوفیة  جامعة 

   الطبیة النباتاتالمھنى تجھیز واستخالص  الدبلوماسم البرنامج : 
 تاریخ المراجعة :     /     /

امل لتوصیف  اعد على التقییم  الش تخدام المقبرجاء مراجعة المكونات التالیة التي تس یاس البرنامج المعني وذلك باس
 التالي:

 أ) البیانات األساسیة للبرنامج:
غیر مستوفى مستوفى العناصر

  Χ البیانات األساسیة
  Χ د/ محمد فتحى عزازى      اسم المنسق

یحتوي البرنامج علي البیانات األساسیة وتشمل المعاییر المرجعیة لدرجة الدبلوم وتوصیف كامل للبرنامج  تعلیقات المقیم :
 ومصفوفاتة للتحقق من مطابقة المخرجات التعلیمیة المستھدفة مع المعاییر المرجعیة

 ب) التقییم األكادیمي:
 أھداف البرنامج :
   ■واضحة صیاغة األھداف

 ■ نوعي        ■ كمي  قابلة للقیاس
  تعلیقات المقیم :

 مخرجات التعلم المستھدفة للبرنامج :
      ■واضحة  مخرجات التعلم المستھدفة 

       ■مرتبطة   ارتباط مخرجات التعلم المستھدفة بأھداف البرنامج
        ■تتحقق   تحقق مخرجات التعلم المستھدفة بالمقررات

تھدفة  فات الخریج مخرجات التعلم المس تتوافق مع مواص
 للبرنامج في كل من :

 المجال المعرفي 
 المھارات التطبیقیة والمھنیة 
 المھارات الذھنیة 
 المھارات العامة 

 
 

       ■یتوافق 
    ■یتوافق 
    ■یتوافق 

تھدفة للبرنامج تواكب التطور العلمي  مخرجات التعلم المس
 في مجال التخصص :

    ■تواكب  
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 معھد الدراسات والبحوث البیئیة
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 تواكب التطور العلميتتوافق المخرجات التعلیمیة المستھدفة للبرنامج مع مواصفات الخریج  و  المقیم : تعلیقات
 المعاییر األكادیمیة

        ■محددة     تحدید المعاییر األكادیمیة المعتمدة 
     ■مالئمة    مالءمة المعاییر األكادیمیة لمواصفات خریج البرنامج

        ■تغطي     غطي توصیف البرنامج المعاییر األكادیمیة المتبناة 
) لبرامج الدراسات العلیا (الدبلوم) الصادرة  NARSیتبني البرنامج المعاییر األكادیمیة القومیة المرجعیة  (  تعلیقات المقیم :

عن الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد وھى معاییر عامة تم تطبیقھا على درجة الدبلوم وعند مقارنة المعاییر األكادیمیة 
 للبرنامج وجد أنھا تحقق المعاییر القومیة لدرجة الدبلوم

 ھیكل البرنامج ومحتویاتھ
یشتمل البرنامج علي مجموعة متكاملة من االھداف والمخرجات التعلیمیة المستھدفة تم صیاغتھا بجمل تعلیقات المقیم : 

 واضحة وبصورة قابلة للقیاس

 
 جـ) تقویم أعمال الطالب:

ات التعلم  ة مخرج ة في التقویم لطبیع دم تخ ة الطرق المس مالءم
 المستھدفة.

        ■مالئمة   

 یعتمد التقویم في ھذا الجزء على المراجعة الدقیقة لتوصیف المقررات الخاصة بالبرنامج: البرنامج:مقررات  -د
 ساسیةالمقررات اال مقررات البرنامج:

 
 

 STQB01 Sالمقرر رقم  STQB02المقرر رقم  STQB03المقرر رقم 
 كود المقرر

 یتحقق ال یتحقق یتحقق ال یتحقق یتحقق ال یتحقق

 Χ  Χ  Χ 
 وضوح أھداف المقرر  -

 Χ  Χ  Χ 
 ارتباط أھداف المقرر بأھداف البرنامج -

 Χ  Χ  Χ 
 قابلیة مخرجات التعلم المستھدفة للقیاس -

 Χ  Χ  Χ 
 مالءمة مخرجات التعلم المستھدفة ألھداف المقرر -

 Χ  Χ  Χ -  توافق مخرجات التعلم المستھدفة مع مصفوفة المعارف
 والمھارات للبرنامج

 Χ  Χ  Χ -  ة لتحقیق دم تخ ة طرق التعلیم والتعلم المس مالءم
 مخرجات التعلم المستھدفة

 Χ  Χ  Χ 
 اتساق محتویات المقرر بالحداثة  -

 Χ  Χ  Χ -  بة للطرق تخدمة للتعلیم والتعلم مناس ائل المس الوس
 المذكورة

 Χ  Χ  Χ 
 طرق تقییم الطالب المستخدمة مالئمة -

 Χ  Χ  Χ 
 وضوح أھداف المقرر  -
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 Χ  Χ  Χ 
 ارتباط أھداف المقرر بأھداف البرنامج -

 Χ  Χ  Χ 
 قابلیة مخرجات التعلم المستھدفة للقیاس -

 Χ  Χ  Χ 
 مالءمة مخرجات التعلم المستھدفة ألھداف المقرر -

 Χ  Χ  Χ -  توافق مخرجات التعلم المستھدفة مع مصفوفة المعارف
 والمھارات للبرنامج

 Χ  Χ  Χ -  ة طرق التعلیم والتعلم ة لتحقیق مالءم دم تخ المس
 مخرجات التعلم المستھدفة

 Χ  Χ  Χ 
 اتساق محتویات المقرر بالحداثة  -

 Χ  Χ  Χ -  بة للطرق تخدمة للتعلیم والتعلم مناس ائل المس الوس
 المذكورة

 Χ  Χ  Χ 
 طرق تقییم الطالب المستخدمة مالئمة -

 STQB04المقرر رقم  STQB05المقرر رقم  
 كود المقرر

 یتحقق ال یتحقق یتحقق ال یتحقق  

   Χ  Χ 
 وضوح أھداف المقرر  -

   Χ  Χ 
 ارتباط أھداف المقرر بأھداف البرنامج -

   Χ  Χ 
 قابلیة مخرجات التعلم المستھدفة للقیاس -

   Χ  Χ 
 مالءمة مخرجات التعلم المستھدفة ألھداف المقرر -

   Χ  Χ -  توافق مخرجات التعلم المستھدفة مع مصفوفة المعارف
 والمھارات للبرنامج

   Χ  Χ -  ة لتحقیق دم تخ ة طرق التعلیم والتعلم المس مالءم
 مخرجات التعلم المستھدفة

   Χ  Χ 
 اتساق محتویات المقرر بالحداثة  -

   Χ  Χ -  بة للطرق تخدمة للتعلیم والتعلم مناس ائل المس الوس
 المذكورة

   Χ  Χ 
 طرق تقییم الطالب المستخدمة مالئمة -
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 المقررات االختیاریة مقررات البرنامج:
 یعتمد التقویم في ھذا الجزء على المراجعة الدقیقة لتوصیف المقررات الخاصة بالبرنامج:

 STQO01المقرر رقم  STQO02المقرر رقم  STQO03المقرر رقم 
 كود المقرر

 یتحقق ال یتحقق یتحقق ال یتحقق یتحقق ال یتحقق

 Χ  Χ  Χ 
 وضوح أھداف المقرر  -

 Χ  Χ  Χ 
 ارتباط أھداف المقرر بأھداف البرنامج -

 Χ  Χ  Χ 
 قابلیة مخرجات التعلم المستھدفة للقیاس -

 Χ  Χ  Χ 
 مالءمة مخرجات التعلم المستھدفة ألھداف المقرر -

 Χ  Χ  Χ -  توافق مخرجات التعلم المستھدفة مع مصفوفة المعارف
 والمھارات للبرنامج

 Χ  Χ  Χ -  ة لتحقیق دم تخ ة طرق التعلیم والتعلم المس مالءم
 مخرجات التعلم المستھدفة

 Χ  Χ  Χ 
 اتساق محتویات المقرر بالحداثة  -

 Χ  Χ  Χ -  بة للطرق تخدمة للتعلیم والتعلم مناس ائل المس الوس
 المذكورة

 Χ  Χ  Χ 
 طرق تقییم الطالب المستخدمة مالئمة -

 STQO04المقرر رقم  STQO05المقرر رقم  STQO06المقرر رقم 
 كود المقرر

 یتحقق ال یتحقق یتحقق ال یتحقق یتحقق ال یتحقق

 Χ  Χ  Χ 
 وضوح أھداف المقرر  -

 Χ  Χ  Χ 
 ارتباط أھداف المقرر بأھداف البرنامج -

 Χ  Χ  Χ 
 قابلیة مخرجات التعلم المستھدفة للقیاس -

 Χ  Χ  Χ 
 مالءمة مخرجات التعلم المستھدفة ألھداف المقرر -

 Χ  Χ  Χ -  توافق مخرجات التعلم المستھدفة مع مصفوفة المعارف
 والمھارات للبرنامج

 Χ  Χ  Χ -  ة لتحقیق دم تخ ة طرق التعلیم والتعلم المس مالءم
 مخرجات التعلم المستھدفة

 Χ  Χ  Χ 
 اتساق محتویات المقرر بالحداثة  -

 Χ  Χ  Χ -  بة للطرق تخدمة للتعلیم والتعلم مناس ائل المس الوس
 المذكورة

 Χ  Χ  Χ 
 طرق تقییم الطالب المستخدمة مالئمة -
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 STQO07المقرر رقم  STQO08المقرر رقم  
 كود المقرر

 یتحقق ال یتحقق یتحقق ال یتحقق  

 Χ  Χ  Χ 
 وضوح أھداف المقرر  -

 Χ  Χ  Χ 
 ارتباط أھداف المقرر بأھداف البرنامج -

 Χ  Χ  Χ 
 للقیاسقابلیة مخرجات التعلم المستھدفة  -

 Χ  Χ  Χ 
 مالءمة مخرجات التعلم المستھدفة ألھداف المقرر -

 Χ  Χ  Χ -  توافق مخرجات التعلم المستھدفة مع مصفوفة المعارف
 والمھارات للبرنامج

 Χ  Χ  Χ -  ة لتحقیق دم تخ ة طرق التعلیم والتعلم المس مالءم
 مخرجات التعلم المستھدفة

 Χ  Χ  Χ 
 اتساق محتویات المقرر بالحداثة  -

 Χ  Χ  Χ -  بة للطرق تخدمة للتعلیم والتعلم مناس ائل المس الوس
 المذكورة

 Χ  Χ  Χ 
 طرق تقییم الطالب المستخدمة مالئمة -

 
 تعلیقات أخرى :

 ا أسبوعیً  اتساع ٤ثنین من المقررات بواقع ایدرس الطالب من ھذه المقررات في الفصل الدراسي الواحد 

 المقیم النھائي:رأي 
 یحتوي توصیف البرنامج علي مصفوفة تحقیق معظم المقررات الدراسیة للمخرجات التعلیمیة المستھدفة. .١
تتوافق المخرجات التعلیمیة المستھدفة للبرنامج مع مواصفات الخریج من ناحیة المجال المعرفي والمھارات الذھنیة  .٢

 یة والعامة والمنقولة. المھارات التطبیقیة والمھن
 یحتوي البرنامج علي البیانات األساسیة وتشمل المعاییر المرجعیة لدرجة الدبلوم  .٣
یوجد توصیف كامل للبرنامج ومصفوفة للتحقق من مطابقة المخرجات التعلیمیة المستھدفة مع المعاییر المرجعیة ، كما  .٤

 لدبلوم.اشتمل علي توصیف للمقررات الدراسیة التي یدرسھا الطالب للحصول علي درجة ا

 
 

 التوقیع :               اسم المراجع الداخلى :
 

 / ایناس زكریا عبد السالم  د 
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 للبرنامج الخارجىمراجع التقریر 
 
 
 
 

 الطبیة النباتاتالمھنى تجھیز واستخالص  الدبلوم
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 تقریر مراجع خارجي لبرامج الدراسات العلیا

 
 التقریر التالي على الراي العلمي الموضوعي للسید/أ.د سكینة محمد كامل عیاد یعبر

 جامعة المنصورة -كلیة العلوم –الوظیفة الحالیة:استاذ البیئة النباتیة وعلم النبات 
 

 تمت مراجعة وتقییم توصیف البرنامج المرفق بناء على طلب: 
 قسم: مسوح الموارد الطبیعیة فى النظم البیئیة

 ة/معھد:الدراسات والبحوث البیئیةكلی
 جامعة/أكادیمیة:جامعة مدینة السادات

 الدبلوم المھنى تجھیز واستخالص النباتات الطبیةاسم البرنامج: 
 ٢٠١٧/   ٩/   ١٦تاریخ المراجعة:   

 مبرجاء مراجعة المكونات التالیة التي تساعد على التقییم الشامل لتوصیف البرنامج المعني وذلك باستخدا
 المقیاس التالي:

 
 البیانات االساسیة للبرنامج: )أ

 غیر مستوفي مستوفي العناصر
  √ البیانات االساسیة.

  د/ محمد فتحى عزازى اسم المنسق.
  

 تعلیقات المقیم:
 التقییم االكادیمي: )ب

 اھداف البرنامج:
               واضحة غیر واضحة صیاغة االھداف

 
 نوعي           كمي قابلة للقیاس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

√

√
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 تعلیقات المقیم:
 صیاغة االھداف یتحقق بھا مدى قابلیتھا للقیاس وھى مناسبة للبرنامج ومخرجاتھ

 
 مخرجات التعلم المستھدفة للبرنامج:

     واضحة      غیر واضحة مخرجات التعلم المستھدفة

مرتبطة     غیر مرتبطة ارتباط مخرجات التعلم المستھدفة باھداف البرنامج
تتحقق         ال تتحقق تحقق مخرجات التعلم المستھدفة بالمقررات

مخرجات التعلم المستھدفة تتوافق مع مواصفات الخریج للبرنامج في 
 كل من:

 المجال المعرفي -
 المھارات التطبیقیة والمھنیة -
 المھارات الذھنیة -
 المھارات العامة -

 
 یتوافق      ال یتوافق

 
یتوافق       ال یتوافق

 
 یتوافق      ال یتوافق

 
      یتوافق       ال یتوافق

مخرجات التعلم المستھدفة للبرنامج تواكب التطور العلمي في مجال 
 التخصص

تواكب         ال تواكب

 
 تعلیقات المقیم:

 مواصفات الخریج للبرنامج في كل من:مخرجات التعلم المستھدفة تتوافق مع تتحقق 
 المجال المعرفي -
 المھارات التطبیقیة والمھنیة -
 المھارات الذھنیة -

  والمنقولةالمھارات العامة     

√
√

√ 

√

√ 

√ 

√ 

√ 
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 المعاییر االكادیمیة:
      محددة      غیر محددة تحدید المعایر االكادیمیة

        مالئمة    غیر مالئمة مالئمة المعایر االكادیمیة لمواصفات الخریج
         تغطي      ال تغطي غطى توصیف البرنامج المعاییر األكادیمیةالمتبناة

 
 تعلیقات المقیم :

  تنطبق نصیا و من حیث المحتوى   المخرجات التعلیمیة المستھدفة لمھارات الفھم و المعرفة لتوصیف برنامج الماجیستیر
 مصفوفة لمطابقة المخرجات التعلیمیة المستھدفة للبرنامج مع المعاییر األكادیمیة المتبناة یجب توافر –

 ھیكل البرنامج ومحتویاتھ
) و أھداف broad aims  تم تقسیم أھداف البرنامج الى أھداف واسعة المدى (تعلیقات المقیم: 

ھى تكرار لما   من األھداف ) ، و ھذه الجزئیة األخیرةobjectives of the programموضوعیة (
 المخرجات المستھدفة لمھارات المعرفة و الفھم  جاء فى صیاغة

 
 جـ ) تقویم اعمال الطالب:

مالئمة الطرق المستخدمة في التقویم لطبیعة 
 مخرجات التعلم المستھدفة

مالئمة             غیر مالئمة

 
 تعلیقات المقیم:

 تشمل المخرجات المستھدفة لمقررات االساسیة و كذلك بالنسبة للمقررات االختیاریة. المخرجات التعلیمیة المستھدفة
  

√ 

√ 

√ 

√ 
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 مقررات البرامج: -د
 یعتمد التقویم في ھذا الجزء على المراجعة الدقیقة لتوصیف المقررات الخاصة بالبرنامج:

 كود المقرر

 المقرر رقم
٥-١ 

 المقرر رقم
٨-٥ 

 المقرر رقم
١٣-٨ 

ال  یتحقق
ال یتحققیتحقق

ال یتحققیتحقق
یتحقق

  √  √  √ وضوح اھداف المقرر -
ارتباط اھداف المقرر باھداقف  -

 البرنامج
√  √  √  

قابلیة مخرجات التعلم  -
 المستھدفة للقیاس

√  √  √  

مالئمة مخرجات التعلم  -
 المستھدفة الھداف المقرر

√  √  √  

توافق مخرجات التعلم  -
المستھدفة مع مصفوفة 

 والمھارات للبرنامج المعارف

√  √  √  

مالئمة طرق التعلیم والتعلم  -
المستخدمة لتحقیق مخرجات 

 التعلم المستھدفة

√  √  √  

اتسام محتویات المقرر  -
 بالحداثة

√  √  √  

الوسائل المستخدمة للتعلیم  -
والتعلم مناسبة للطرق 

 المذكورة

√  √  √  

طرق تقییم الطالب  -
 المستخدمة مالئمة

√  √  √  

  √  √  √ المراجع المذكورة حدیثة -
 

 تعلیقات اخرى:
 راي المقیم النھائي:

البرنامج الذى یقدم یعد اضافة جدیدة وتتطلب الحاجة الى مثل تلك المقررات والتى لھا مردود بیئى وتطبیقى فى 
 صحیا واقتصادیا ایضا. تجھیز واستخالص النباتات الطبیةمجال 

 
  التوقیع:  المراجع الخارجي: 

 أ.د سكینة محمد كامل عیاد
 


