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  ))أستمارة الخطة التدریسیة السنویة (( 
 

  عبدالخالق مهدي صالح.د
  

 :التدریسي اسم

  :البرید االلكتروني 

 :اسم المادة  بيئة النبات 

 :مقررالفصل  الفصل الخريفي

  .تعريف الطالب بأهمية األجهزة المستخدمة في قياس العوامل الطبيعية  - ١
 .ات التي تقيس العوامل الجوية معرفة الطالب كيفية استخدام األجهزة واألدو - ٢
  .التي تعطينا المعلومات الكاملة عن تركيب الغطاء النباتي  Quadrateتعريف الطالب بطريقة المربعات  - ٣

  

  :اھداف المادة

  ) .المحرار الزئبقي أو الكحولي ( شرح كافي مع الرسم ألجهزة قياس درجة الحرارة  - ١
اقطة ودراسة ظاهرة الندى وجريان الماء ومعرفة سرعة الـريح  معرفة قياس رطوبة الجو وكميات األمطار الس - ٢

 .واتجاهها 
  .دراسة طريقة المربعات وحل المسائل عن دليل األهمية والسيادة النسبية للنبات  - ٣

  :التفاصیل االساسیه للمادة

  :الكتب المنهجیة  بهرام خضر مولود.د: البيئة والتلوث العملي     تأليف 

  :الخارجیةالمصادر   .االنترنت 

 االمتحان النهائي

  النهائي
ــري        نظــــــ

 عملي

  السعي
  نظري         عملي

  الفصل الدراسي الفصل االول

٢٥          ١٥    ٤٠        ٢٠ %١٠٠      

         

  االول 
 الثاني

 

  :تقدیرات الفصل

  :معلومات اضافیة 
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  نبات بیئة/الفصل الدراسي االول –جدول الدروس االسبوعي 

 

 التاریخ الماده النظریة  یةلالماده العم المالحظات

ع
بو

س
اال

 

 ١    مقدمة عامة ونبذة تاريخية   االجهزة واالدوات المستخدمة لقياس العوامل الطبيعية 

 ٢    انواع االنظمة البيئية   اجهزة قياس درجة الحرارة  

  ٣  الغطاء الخضري اجهزة قياس الرطوبة 

  ٤    وامل انشاء الغطاء الخضريع  اجهزة قياس الرياح 

  ٥    تكون البذور والعوامل الخارجية والداخلية  اجهزة قياس جريان الماء 

  ٦    طرق قياس الغطاء الخضري اجهزة قياس التبخر 

  ٧    التعاقب وانواه االول والثاني اجهزة قياس الضغط الجوي 

  ٨   التعاقب المائي   اجهزة قياس الضوء 

  ٩    التعاقب الجفافي باجهزة قياس الترسي 

  ١٠    الكثافة المستعملة والكثافة المعتمدة Minimal Areaالمساحة الصغرى  

  ١١   CAM,C٤,C٣نباتات  Quadrate Methodsطريقة المربعات 

  ١٢    اشكال الحياة النباتية  دليل االهمية 

  ١٣    الضوء كعامل بيئي  حساب التردد والكثافة والغزارة والتغطية 

نباتات الساق القصير والطويل والمحايد   لسيادة النسبية والتردد النسبي والتغطية النسبيةحساب ا 
  والتطبيقات االقتصادية

  
١٤  

  ١٥    الحرارة كعامل بيئي وتوزيع النباتات   حل امثلة عن الغزارة والتغطية والكثافة والسيادة 

  ١٦    مراجعه عامه  مراجعه عامه 
  عطلة نصف السنة
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  ))ة الخطة التدریسیة السنویة أستمار(( 
 

  عبدالخالق صالح مهدي.د
  

 :التدریسي اسم

  :البرید االلكتروني 

 :اسم المادة  تصنيف النبات

 :مقررالفصل  الربيعي

معرفة اهمية علم التصنيف وعالقته بالعلوم االخرى واشكال النباتات وانواعها وطريقة تصنيفها والتمييز بينها على اسس 
  علمية

  :المادة اھداف

دراسة جسم النبات من حيث المجموع الجذري والمجموع الخضري تشريحيا وظاهريا /نبذة تاريخية عن علم التصنيف 
  في المختبر  والحقل ودراسة الزهرة والنواة والثمار والبذور

  :التفاصیل االساسیه للمادة

  كتاب النبات العام العملي
  :الكتب المنهجیة  كلية العلوم قسم علوم الحياه/حسين علي السعدي     :عبداهللا المرسومي                 الدكتور 

  طالب احمد عيسى.د/كتاب فسيولوجياتئيات المحاصيل  -١
  حاتم جبار عطية.د/  كتاب فهم انتاج المحاصيل  -٢

  كريمة محمد وهيب                                
  االنترنت -٣

  :المصادر الخارجیة

  الفصل الدراسي الشهر االول  الشهر الثاني المختبرات االمتحان النهائي
  االول      

 الثاني
 

  :تقدیرات الفصل

  :معلومات اضافیة  
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  تصنیف النبات/ثانيلالفصل الدراسي ا – جدول الدروس االسبوعي
 

خالتاری الماده النظریة یةلالماده العم المالحظات  

ع
بو

س
اال

 

طبيعة علم التصنيف وعالقته مع العلوم    نماذجمشاهدة 
  االخرى واشكال النباتات وانواعها

مقدمة عامة عن اهمية علم التصنيف 
 ونبذة تاريخية 

٢١/٢/٢٠١١  
١ 

دراسة الجسم النباتي لنماذج من النباتات  نماذج في الحقلمشاهدة 
  الزهرية واالقتصادية

التطبيقيـة  اجزاء النبات واهميتهـا  
  الجذر وانواعه 

٢٨/٢/٢٠١١  
٢ 

السلق وانواعـه واسـتخدامه فـي     المجموع الجذري المظهر الخارجي  مشاهدة حقلية
 تصنيف النباتات الزهرية

٧/٣/٢٠١١ 
٣ 

مشاهدة صور توضيحية 
  لتشريح الجذر

الورقة انواعهـا والورقـة البريـة      المجموع الجذري المظهر التشريحي
  ١٤/٣/٢٠١١  فواستخدامها في التصني

٤ 

 ٥  ٢٢/٣/٢٠١١  االزهار وتركيبها واجزاءها  المجموع الخضري الساق والبراعم  لنماذج السيقان مشاهدة حقلية

المجموع الخضري المظهر الخارجي   مشاهدة صور توضيحية
 للساق

  النباتات الزهرية
٢٨/٣/٢٠١١  

٦ 

المجموع الخضري الورقة المظهر   مشاهدة حقلية
 الوراقالخارجي وتحورات ا

 ٧  ٤/٤/٢٠١١  الثمار وانواعها

االسماء العملية والمراتب التصنيفية   الزهرة النموذجيه والنورة   صور توضيحية ونماذج
 عائلة الصنوبر_عاريات البذور

١١/٤/٢٠١١  
٨ 

الوضع المشيمي ترتيب المحيطات على   استخدام صورتوضيحية
 التخت

نباتات ذوات الفلقة الواحـدة عائلـة   
  وعائلة الحبوب.لزنبقا.النخيل 

٩  ١٨/٤/٢٠١١ 

الرموز الزهرية القانون الزهري   شرح الموز الزهرية
  واالزهار الناقصة 

العائلة الخبازية  نباتات ذوات الفلقتين
  ٢٥/٤/٢٠١١  والعائلة الرمرامية

١٠ 

 ١١  ٢/٥/٢٠١١ العائلو القثائية والعائلة الوردية  النورة المحدودة وغير محدودة النمو  مشاهدة حقلية
٩/٥/٢٠١١  العائلة البقولية وعائلة الحمضيات  الثمار وانواعها   جلب نماذج ثمار  ١٢ 

١٦/٥/٢٠١١  العائلة المركبة والعائلة الشفوية  البذور والنباتات البذرية  جلب نماذج ومشاهدة حقلية  ١٣ 
 عطلة نصف السنة
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