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الصیدلةالقسم صیدلةالالكلیة 
120153رقم المادةالنباتات الطبیةاسم المادة الدراسیة

المتزامن/المتطلب السابق3الساعات المعتمدة
للمادة

ال یوجد

وقتنا یتناول ھذا المساق نبذة تاریخیة عن إستخدام النباتات في مجال التداوي منذ بدایة الخلق حتى الوصف المختصر للمادة:

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

تواجدھا وطرق زراعتھا وحصادھا وتجفیفھا وأھم الطرق المستخدمة في استخالص المواد الفعّالة الموجودة في ھذه النباتات. 

ھر وأھم النباتات المستخدمة في مجال التداوي من حیث موطنھا األصلي والجزء المستخدم وأھم المواد ھذا باإلضافة الى دراسة أش

الفعّالة الموجودة واإلستخدامات الطبیة واألضرار الجانبیة الناتجة عن استخدام ھذه النباتات.

أھداف ومخرجات التعلم للمادة الدراسیة
یمزج بین أصالة الماضي وتطورات العصر الحدیث . علم التداوي باألعشاب الھدف االول 

مخرجات التعلم 
للھدف االول 

معرفة نشاة وتطور استخدام النباتات في مجال التداوي1.1
تاثیر الحضارات القدیمة على علم النباتات الطبیة2.1

معرفة فوائد وأضرار األعشاب وكیفیة تناولھاالھدف الثاني 
مخرجات التعلم 

ف الثاني للھد
تفید ھذه المادة في تأھیل الطالب لمواجھة مشاكل صحیة باستخدام األعشاب بدال من األدویة 1.2

الكیمیائیة
توھل الطالب إلى اإلستخدام الصحیح للنباتات الطبیة2,2

.التعرف على كیفیة االھتمام بالنباتات الطبیةالھدف الثالث 
مخرجات التعلم 
للھدف الثالث 

طرق تصنیفھا ومكان تواجدھا وطرق زراعتھا وحصادھا وتجفیفھامعرفة1.3
أھم الطرق المستخدمة في استخالص المواد الفعّالة الموجودة في ھذه النباتات2.3
3.3

دراسة أشھر وأھم النباتات المستخدمة في مجال التداويالھدف الرابع 
مخرجات التعلم 
للھدف الرابع 

األصلي والجزء المستخدمموطنھامعرفة1.4
أھم المواد الفعّالة الموجودة2.4
اإلستخدامات الطبیة واألضرار الجانبیة الناتجة عن استخدام ھذه النباتات.3.4

-.1الكتاب المعتمد: Herbal Medicine Natural Remedies: 150 Herbal Remedies to Heal Common
Ailments, Anne Kennedy. Publisher: Althea Press 2017

-.11المراجع العلمیة: Alternative medicine - herbal medicine and medicinal plants - Andrew
Chevalier Translation: Omar Ayoubi -2010
2. Herbal Pharmacy - Linda B-White Stephen Foster 2008
3. Pharmacology and medicinal plants (Ghassan Hijjawi). Dar Al-Thaqafa for
Publishing and Distribution 2009. ISBN: 9789957164157

4. Pharmacology and medicinal plants, the magic of Malas and Mustapha Abu
Arjeeh, Dar al-Yazuri Scientific, 2013

التوزیع الزمني    



" نحو تعلیم صیدالني متمیز"
Toward Excellence in Pharmaceutical

Education

ة الـزیتـونــــة األردنیــةـجـامع
Al-Zaytoonah University of Jordan

الصیدلةكلیة
Faculty of Pharmacy

" عراقة وجودة"
Tradition and Quality""

الصیدلة/ قسمتحدیثھاالخطة الدراسیة وإعدادجراءات إ–الوصف التفصیلي للمواد الدراسیة QF02/0408-3.0

QFXX/0408– page 2/3

عدد االسبوع
في الصفحاتالموضوعاتالساعات

مالحظاتالكتاب المعتمد
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1
1
1

مقدمة عن التداوي باالعشاب الطبیة.
النباتات الطبیة في الحضارة المصریة
النباتات الطبیة في الحضارة المصریة

1
2

3,4

02
1
1
1

النباتات الطبیة عند البابلیین واآلشوریین
النباتات الطبیة عند الصینیین

.النباتات الطبیة عند الھنود

5,4
5
6

03
1
1
1

النباتات الطبیة عند الیونان.
طبیة عند الرومانالنباتات ال

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.

جني النباتات الطبیة.
25,24,23

25,24

07
1
1
1

تثبیت النباتات الطبیة.
تجفیف النباتات الطبیة.
تجفیف النباتات الطبیة.

27,26
29,28

08
1
1
1

تخزین النباتات الطبیة.
تقییم النباتات الطبیة.

تصنیف النباتات الطبیة.طرق 

31,30
32
33

09

1
1
1

المكونات الكیمیائیة في النباتات الطبیة.
.ستخالص النباتات الطبیة.الالباردةطرق ال
ستخالص النباتات الطبیة.الالحارةطرق ال

اھمیة الغذاء في الوقایة من االمراض

37,36,35
39,38

42,41,40
43

10

1
1
1

ھندي الخشخاش، القنب ال
القات، التبغ

، قشور الكیناالفنكا، الراولفیا

44-47
49,48

50-52

11
1
1
1

نا ( ست الحسن )واالفیدرا، البالد،
الخلة البلدي، الخلة الشیطاني
النعنع البلدي، النعناع الفلفلي

53-56
57-58
58 --60

12

1
1
1

الزعتر، زعتر بالط ( زعتر فارسي) ، البابونج
، الیانسون: الكمون، الكراویة

البقدونس؛ الشومر، الشبت

60-62
62-65
65-68

13
1
1
1

الكزبرة,المیرامیة,حبة البركة
الثوم، البصل، الزنجبیل

,الزیتونعرق السوس

68-70
70-72
73-75
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1
1
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العنب,التمر
التین,التفاح

السواك

76-79
80-82
83-85

15
1
1
1

الشاي,القبار
,الصبارالمرالقریص

86-88
89-92

16
1
1
1

االختبار النھائي

للمواد طریقة التقییم
النظریة

%20= االمتحان األول
%20= االمتحان الثاني

%10مشاركة        =
%50=االمتحان النھائي

طریقة التقییم للمواد 
العملیة

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

%50= متحان النھائياال

اعتمدت من قبل رئیس 
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

______@zuj.edu.jo

ح ث خ12-11الساعات المكتبیة 
ن ر10-11


