
 131م ط  نباتات طبٌة وعطرٌة الصف : الرابع أجباري 

 ( 3( ساعة عملً           الوحدات )3( ساعة محاضرة     و )2ساعات التدرٌس المخطط لها : )

والكشف عن اهم اهمٌة النباتات الطبٌة والعطرٌة وسبل العناٌة بها وزراعتها وتكثٌرها  الرابعة طلبة المرحلةه المادة لهذ تبٌن وصف المنهج :

 .واهمٌتها من الناحٌة االقتصادٌة للبلد واثارها على صحة االنسان وتغذٌته واستخالصها وكٌفٌة االفادة منها الماد الفعالة فٌها 

 معرفة الطالب بأسس زراعة وانتاج مجموعة من النباتات الطبٌة واستخالص المواد المركزة منها .  -الهدف من تدرٌس المنهج :

ذات التاثٌر الطبٌة والعطرٌة والسامة النباتات أهم  قادراً على التعرف على  ها بحٌث ٌكون ؤهل هذه المادة الطالب بعد اجتٌازت التعلم :نتائج  

القدرة  واهٌة زراعتها وادخالها ضمن الدورات الزراعٌة  وكونها ذات مردود اقتصادي مهم للبلد بحٌث ٌكون له  لإلنسانوالتغذوي العالجً 

وتحدٌد اهم الظروف البٌئٌة والعطرٌة والسامة  عداد دراسة وافٌة وشاملة عن كٌفٌة التخطٌط وإنشاء مزارع متخصصة بالنباتات الطبٌة إل

والتغذوي فٌها ذات االثر الطبً والزٌوت العطرٌة  وطرق االستفادة القصوى من المركبات الفعالةوحصادها وخزنها  الالزمة لزراعتها 

 . والصناعً 

 لمواضٌع )النظري(ا

 ساعتان                                                                       نبذة تارٌخٌة عن النباتات الطبٌة والعطرٌة         -1

 ساعتان                                                                       االهمٌة االقتصادٌة للنباتات الطبٌة والعطرٌة       -2

 ساعتان                                                                     العوامل المؤثرة فً نمو وزراعة النباتات الطبٌة   -3

 ساعتان                                                                          خزن النباتات الطبٌة والعطرٌة                   -4

  ساعتان                                                                        فساد النباتات الطبٌة والعطرٌة                     -5

 ساعتان                                                                               المركبات الثانوٌة فً فً النباتات الطبٌة     -6

 ساعتان                                                                      القلوٌدات مع االمثلة علٌها ) الداتورا ، البالدونا (  -7

 ساعتان                                                           مع االمثلة علٌها ) عرق السوس ، الحلبة (   الكالٌكوسٌدات -8

 ساعتان                                                              الزٌوت الطٌارة مع االمثلة علٌها ) ٌنسون ، كمون (       -9

 ساعتان                                                               علٌها ) الشاي والرمان (              تانٌنات مع االمثلة -11

  ساعتان                                                               الراتنجات                                                     -11

  ساعتان                                                                 الحرة                                                المواد -12

  عتانسا                                                              الزٌوت الثابتة                                                 -13

  ساعتان                                                                 الفٌتامٌنات والمضادات الحٌوٌة                           -14

  ساعتان                                                                        الكربوهٌدرات واالحماض االمٌنٌة                  -15

                                                       

 الكتاب المنهجً         

 النباتات الطبٌة والعطرٌة ) زراعتها والعناٌة بها (                                          

  2113 د. عادل ٌوسف نصر هللا                                                   

 



 المواضٌع)  المادة العملٌة(  
 

 التعرف على النباتات الطبٌة                                                            ثالث ساعات
          ثالث ساعات                                   =النباتات تحتوي على زٌوت طٌارة

 ثالث ساعات                                                                           =على كالٌكوسٌدات                    
 =على كالٌكوسٌدات                          

 =على قلوٌدات                                                                           ثالث ساعات
 ثالث ساعات                                                                           =على قلوٌدات

 = على تأنٌنات                                                                           ثالث ساعات               
 ثالث ساعات                                                                          =على راتنجات

 =على النباتات السامة                                                                   ثالث ساعات
 ثالث ساعات              أستخالص المواد الفعالة                                                   

 أستخالص المواد الفعالة
 أستخالص المواد الفعالة                                                                 ثالث ساعات 

HPLC                                                                                    ثالث ساعات 

GC                                                                                       ثالث ساعات 

 االستخالص بجهاز الكالفنجر                                                           ثالث ساعات
 
 
 
 

  
 ( ب 2المرفق )

 الجزء العملً ) المختبرات ( 
 % ( وتوزع الى :  04التقٌٌم المستمر اثناء الفصل الدراسً ) . أ

 % أختباران عملٌان 04
 % أداء الحقلً والمختبري الٌومً ) نشاط الطالب ( 04
 % االلتزام زاالنضباط فً المختبر والحقل . 04

 %( توزع الى : 04االمتحان النهائً ) . ب
 % امتحان تحرٌري فً المادة العلمٌة . 044  
 
 
 

 
 زء النظري ) المحاضرات ( الج

 %( وتوزع الى : 04التقٌٌم المستمر اثناء الفصل الدراسً ) . أ
  0% امتحان نظري عدد / 04
 % واجبات بٌتٌة . 04
 % حضور ونشاط صفً . 04

 %( توزع الى : 04االمتحان النهائً ) . ب
 %( . 04درجة ) X 04  =04 0الجزء أ : أسئلة ذات أجوبة قصٌرة شاملة للمنهج  

 %( . 00درجات ) X 04=04 0الجزء ب: أسئلة استٌعاب وتحلٌل 

 % ( . 00درجات ) X 0  =04 0الجزء ج : أسئلة موضوعٌة )شرح وتوضٌح ( 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  TIME  : 2 hours               practical 3 hours     class 4 
    Unit :   3   
 

DESCRIPTION 

This subject oriented the students for the importance of medicinal & aromatic  plants , It effects on 
human health and his nutrition and caring  ,handling , culturing  of there plants      

 
 

 

OBJECTIVE 

 

Identification the important plants which effected in human health and determination of special 
substance like Volatile oils,Alkaloids, Glycosides .Culture methods , harvesting , storage , extraction 

technique  … 
 

Learning results 

 

After learning this course the student can able to study there plants , medical plants orchard 
establishment , the environment  conrenaut          

 
 

SUBJECTS: 

 
 

1- Historical brief  of medical plants 

2- Economic importance  of medical plants  

3- The factor   



Practical 
Know medicine       plants                                                                           3 hours      
Viol till oil                                                                                                       3 hours      
Glycosides                                                                                                      3 hours      
Glycosides                                                                                                      3 hours      
Alkaloids                                                                                                         3 hours      
Alkaloids                                                                                                         3 hours      
Tannins                                                                                                           3 hours      

Resins                                                                                                              3 hours           
Know toxicity plants                                                                                     3 hours      
Extraction of active ingredient                                                                   3 hours      
Extraction of active ingredient                                                                   3 hours      

Extraction of active ingredient                                                                        3 hours           
HPLC                                                                                                                3 hours      
GC                                                                                                                    3 hours      

 3 hours                           CLAVENGE                         

 

 


