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العلوم االساسیةالقسم المعلوماتالعلوم والتكنولوجیاالكلیة 
0120153رقم المادةالنباتات الطبیةاسم المادة الدراسیة

المتزامن/المتطلب السابق3الساعات المعتمدة
للمادة

ال یوجد

الوصف المختصر للمادة:

جال التداوي منذ بدایة الخلق حتى وقتنا الحاضر یتناول ھذا المساق نبذة تاریخیة عن إستخدام النباتات في م

ودور الحضارات القدیمة المختلفة في تقییمھا وتطور استخدامھا. كما تناول التعریف بأھمیتھا وطرق تصنیفھا 

وتجفیفھا وأھم الطرق المستخدمة في استخالص المواد الفعّالة ھا وطرق زراعتھا وحصادھاومكان تواجد

اتات. الموجودة في ھذه النب

ھذا باإلضافة الى دراسة أشھر وأھم النباتات المستخدمة في مجال التداوي من حیث موطنھا األصلي والجزء 

المستخدم وأھم المواد الفعّالة الموجودة واإلستخدامات الطبیة واألضرار الجانبیة الناتجة عن استخدام ھذه 

النباتات.
Herbal phytomedicine is a science which mixed the originality of the past and its
development up to date and the role of different civilizations in the evaluation and
attention. It discusses also the importance of herbal remedies and plants, and how
to classify plants, and the various processes that pass by, as well as ways to
cultivate, and harvest, and installed, and drying, and extraction of the active
ingredients from these plants
In addition, the course involves the study of the most important medicinal plants from

the point of view of the origin , part in use, active ingredients, medical use and
side effects.

أھداف ومخرجات التعلم للمادة الدراسیة
منذ القدم حتى العصر الحدیثعلم التداوي باألعشابمعرفة تطورات الھدف االول 

مخرجات التعلم 
للھدف االول

في مجال التداوياستخدام النباتاتوتطور نشأةان یعرف1.1
الحضارات القدیمة على علم النباتات الطبیةتأثیران یوضح 2.1

معرفة فوائد وأضرار األعشاب وكیفیة تناولھاالھدف الثاني
مخرجات التعلم 

للھدف الثاني
صحیة باستخدام األعشاب بدال من األدویة الكیمیائیةالمشاكل الان یعرف كیفیة مواجھة1.2
بالطریقة الصحیحةلنباتات الطبیةم اان یستخد2.2
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التعرف على كیفیة االھتمام بالنباتات الطبیةالھدف الثالث
مخرجات التعلم 

للھدف الثالث
ومكان تواجدھا وطرق زراعتھا وحصادھا وتجفیفھاف النباتات الطبیة طرق تصنیان یعرف 1.3
ة الموجودة في ھذه النباتاتالطرق المستخدمة في استخالص المواد الفعّالان یعرف2.3

أشھر وأھم النباتات المستخدمة في مجال التداويمعرفةالھدف الرابع

مخرجات التعلم 
للھدف الرابع

موطنھا األصلي والجزء المستخدمان یعرف1.4
أھم المواد الفعّالة الموجودةان یعرف2.4
ام ھذه النباتاتتجة عن استخدالطبیة واألضرار الجانبیة النااالستخداماتان یعرف3.4

Herbal Medicine Natural Remedies: 150 Herbal Remedies to Heal Commonالكتاب المعتمد:
Ailments, Anne Kennedy. Publisher: Althea Press 2017

2010- عمر االیوبياندرو شوفالییھ ترجمة :-والنباتات الطبیةباألعشاب التداوي -الطب البدیل.1المراجع العلمیة:
2008وایت   ستیفن فوستر-لیندا ب- صیدلیة االعشاب.2
:ISBN.2009والتوزیع غسان حجاوي). دار الثقافة للنشر (والنباتات الطبیةعلم العقاقیر .3

9789957164157
2013، دار الیزوري العلمیة، ارجیعومصطفى ابوسحر ملص ، والنباتات الطبیةعلم العقاقیر .4

زمني    التوزیع ال
عدد االسبوع

الصفحات في الموضوعاتالساعات
مالحظاتالكتاب المعتمد

01
1
1
1

الطبیةباألعشابمقدمة عن التداوي 

النباتات الطبیة في الحضارة المصریة

1
2

3,4

02
1
1
1

النباتات الطبیة عند البابلیین واآلشوریین
النباتات الطبیة عند الصینیین

ة عند الھنود.النباتات الطبی

5,4
5
6

03
1
1
1

النباتات الطبیة عند الیونان.
النباتات الطبیة عند الرومان

النباتات الطبیة في الحضارة اإلسالمیة.

8,7
9,8

11,10,9

04

1
1
1

طرق التداوي االخرى في العصر الحدیث مثل (المایكروبیوتیك، 
العالج بالزیوت العطریة, العالج بالمثل والعالج بتدلیك باطن الیدین 

والقدمین)
.ب تراجع التداوي باالعشاب الطبیةاسبا

13,12

14,13

05
1
1
1

اسباب تراجع االدویة المصنعة معملیا.
التقسیم النباتي.

تات الطبیةتواجد النبا

15,14
19,18,17
22,21,20

06
1
1
1

جني النباتات الطبیة
االمتحان االول

25,24,23
25,24

07
1
1
1

تثبیت النباتات الطبیة
تجفیف النباتات الطبیة

27,26
29,28

08
1
1
1

تخزین النباتات الطبیة.
تقییم النباتات الطبیة.

طرق تصنیف النباتات الطبیة.

31,30
32
33

09
1
1
1

المكونات الكیمیائیة في النباتات الطبیة.
ستخالص النباتات الطبیة.الباردة الطرق ال
ستخالص النباتات الطبیة.الحارة الطرق ال

37,36,35
39,38

42,41,40



جامعة الزیتونة األردنیة
Al-Zaytoonah University of Jordan

كلیة العلوم وتكنولوجیا المعلومات
Faculty of Science &IT

" عراقة وجودة"
Tradition and

Quality

" حیث تصبح الرؤیة واقعاً"
"When Vision Becomes Reality"

العلوم األساسیة/ قسمدیثھاتحالخطة الدراسیة وإعدادجراءات إ–الوصف التفصیلي للمواد الدراسیة QF01/0408-3.0

QF01/0408– page 3/3

43اھمیة الغذاء في الوقایة من االمراض
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للمواد طریقة التقییم
النظریة

%10= المشاركة
%20االمتحان األول= 

%20= االمتحان الثاني
%50=االمتحان النھائي

طریقة التقییم للمواد 
العملیة

%50= الفصل اعمال 
(تقاریر، أبحاث، امتحانات یومیة)

%50= االمتحان النھائي

ن قبل رئیس اعتمدت م
القسم

تاریخ االعتماد

(یتم تحدیثھا في كل فصل دراسي وتعبأ من قبل مدرس المادة)معلومات إضافیة: 
219رقم المكتبم. مصطفى ابواعمیرمدرس المادة

البرید 313الھاتف الداخلي
االلكتروني

الساعات المكتبیة 


