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 التدريسي: اسم مروان سامي سعيد

Marwan_alahmed@yahoo.com البريد االلكتروني: 

 اسم المادة:  تصنيف نبات

 :مقررالفصل الخريفي

 ة:اهداف الماد  دراسة انواع النباتات و عوائلها و طرق تصنيفها حسب خصائصها المظهرية و التزهيرية 

 ة:التفاصيل االساسيه للماد 
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 ة:المصادر الخارجي 
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 نظري    عملي

 السعي
 نظري        عملي 
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 :تقديرات الفصل
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  اتتصنيف نب المقرر الدراسي :

 الفصل الدراسي الوحدات عدد الساعات العملية عدد الساعات النظرية

 الخريفي 3.5 3 2

 

 يةلمالمادة الع المادة النظرية التاريخ

اسة  نصةنيل الن ةات م مصةتل ات  –مقدمةة يةي نصةنيل الن ةات م اهمي ة    1
 عامة حول ال صنيل

 –دراسة المظاهر الخارجية للجذمر 
 انواع الجذمر

نرنيب االمراق على  –دراسة الورقة   العالقات بين الن انات –جاالت ال ت يقية لعلم ال صنيل الم  2

انواع  –اجزاء الورقة  –الساق 
  االمراق

ال سمية العلمية م  –انماط ال  ويب القديم م ال ديث  –انظمة ال صنيل   3

  المرانب ال صنيفية –قوانينها 

 –حاية النصل  –دراسة شكل النصل 

 انواع الزمائد –قمة م قاعدة النصل 

الصفات الخضرية م  –الصفات ال دائية م الم قدمة يي االجزاء الن انية   4
  ال كاثرية م اهمي ها يي ال صنيل

للزهرة  ةدراسة المظاهر الخارجي
انواع  –انواع ال ويج  –م ضمنة 
 الكأس 

عدد  –زهرة نناظر ال –نرنيب االعضاء الزهرية على ال خت الزهري   5

 حلقات الزهرة م عدد اعضاء ال لقة الواحدة 

 انواع المدقات –انواع االسدية 

 –ال ميشم  –دراسة الم يض  ال ميشم -المعادلة الزهرية  –االنظمة الزهرية   6

 نرنيب ال ويضات –انواع ال ويضات  طرق دراسة الوحدة ال صنيفية بشكل مقارن  7

 –الن انات الوعائية غير الزهرية  –اء ال كاثرية االهمية ال تورية لألجز  8
  الن انات الوعائية الزهرية

 انواع النورات  –النورات الزهرية 

النورات الغير  –النورات الم دمدة   اصل الن انات الزهرية  –الصفات ال تورية للن انات الزهرية   9

 م دمدة

ال أكيد على الن انات ال ذرية م صفات عائالت م  –راسة المجاميع الن انية د  10
 من ن انات عاريات ال ذمر 

الثمار ال سيتة م الم جمعة م 
الم ضاعفة م الترية  م الجاية م 

 االنواع العائدة لها

شرح كيفية اس عمال مف اح العوائل  . ن انات ذمات الفلقة الواحدة م الفلق ين  11
دلة الن انية م المختط الزهري م المعا

 الزهرية

 باس عمالدراسة عوائل ن انية مخ لفة  مصل لعائالت مخ ارة من ذمات الفلقة الواحدة مثل النجيلية مالسعيدية  12
 مف اح العوائل الن انية

مصل لعائالت مخ ارة من ذمات الفلق ين مثل ال قولية م الخ ازية م   13

 الرمرامية م الخيمية 

كي   –كيفية جمع النماذج الن انية 

نث يت  –النموذج نجفيل الن انات 
 الن ات

طرق حفظ النماذج الن انية يي    مصل لعائالت الصلي ية م المرك ة م القثائية م ال اذنجانية  14
 المعاشب

يقوم التل ة بجمع م نشخيص م ال يقل   ن انات ال يئة العراقية   15

على خمسة م عشرمن نموذج ن اني 
مخ لفة نقدم  يعود الى عوائل ن انية
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 على شكل نموذج للمعشب
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