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 مىرج وصف انمقشسن

 

 وصف انمقشس

 

 

 كهٛخ انؼهٕو–خبيؼخ ركزٚذ  انًؤطظخ انزؼهًٛٛخ .1

 ػهٕو انحٛبح  / انًزكش ؼهًٙ انقظى ان .2

    ػهى فظٕٛنٕخٛب انُجبد اطى / ريش انًقزر .3

 انشايٙ أشكبل انحضٕر انًزبحخ .4

 فصهٙ انفصم / انظُخ .5

 طبػبد ػًهٙ أطجٕػٛب . 3َظز٘ ٔ  طبػزبٌ )انكهٙ(ػذد انظبػبد انذراطٛخ  .6

 2116\11\27 ربرٚخ إػذاد ْذا انٕصف  .7

 أْذاف انًقزر .8
  نهخهٛخ انُجبرٛخ .انزؼزف ػهٗ انؼالقبد انًبئٛخ ٔاألَظًخ انغزٔٚخ  -

 ٔإَزقبل انًبء . حزكخ ٔإيزصبص بدَٚٔظز بانزؼزف اندٓذ انًبئٙ ٔيكَٕبرٓ -

 خٛدراطخ انجُبء انضٕئٙ ٔانزؼزف ػهٗ رفبػالد انضٕء ٔرفبػالد انظالو فٙ انُجبربد ثالث  -

 . خٚانكبرثٌٕ ٔانُجبربد انؼصبر خٛٔرثبػ انكبرثٌٕ

 انزُفض . خٛدراطخ انزُفض فٙ انُجبد ٔانزؼزف ػهٗ إَٔاع انزُفض ٔيؼبيم انزُفض ٔآن  -

 إَٔػٓب ٔ  انُجبرٛخ انٓزيَٕبدانزؼزف ػهٗ    -

 دراطخ انزغذٚخ انًؼذَٛخ نهُجبد -

 دراطخ انًُٕ ٔانزكشف نهُجبد. -

 

اننجبد من حٍث انعالقبد انمبئٍخ نهنجبد وخبصخ االخهبداد انجٍئٍخ نهنجبد   فغٍىنىخٍبعهم ٌغطً هزا انمنهح أعبعٍبد دساعخ 

 وصفبد اننشبغ انفغٍىنىخً ننمى اننجبد. انٍبد انزفبعالد انكٍمٍبوٌخ انحٍبرٍخو مقبومزهب عجم ومعشفخ واعشظهب 

 ٔطزائق انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزقٛٛى ًقزربد انيخزخ .11
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  األْذاف انًؼزفٛخ  -أ

 نؼهى فظهدخ انُجبدبنًفبْٛى االطبطٛخ انطبنت ثٚؼزف -1أ

 ثبنؼالقبد انًبئٛخ انزشزة ٔانُزح ٔاالديبع ٔايزصبص َٔقم انًبء فٙ انخالٚب انُجبرٛخ.انزؼزٚف  -2أ

 أٌ ٚزؼزف انطهجخ ػهٗ انُظى انًكَٕخ نهجٛئخ األرضٛخ -3أ

  األدنخ انؼهًٛخ نٕخٕد يزاحم انضٕء ٔانظالو فٙ انُجبدرٕضٛح  -4أ

  ًقزر.انخبصخ ثبن رٛخانًٓبر أاألْذاف   -ة 

  قذرح انطبنت ػهٗ انًالحظخ ٍٛرحظ – 1ة

 انزقهٛذ ٔانًحبكبح :  خٛفٛك زؼهىٚأٌ  - 2 ة

 أطهٕة انزدزٚت زؼهىٚأٌ  - 3 ة

 طزائق انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 انًحبضزاد .1

 انظجٕرح .2

 انزؼهٛى االنكززَٔٙ .3

 

 
 طزائق انزقٛٛى      

 

 ٔانشٓزٚخااليزحبَبد انٕٛيٛخ  .1

 داخم قبػخ انذرص  انشفٓٛخاالطئهخ  .2

 انظًُبرانزقبرٚز ٔػًم  .3

 

 
 األْذاف انٕخذاَٛخ ٔانقًٛٛخ  -ج

 .ػهى فظدهخ انُجبدرطٕٚز ٔطبئم انحصٕل ػهٗ انًؼهٕيبد  حٕل اطبطٛبد -1ج

 رًزهك انحٕار انؼهًٙ. ثُبءِشخصٛخ انطبنت نزصجح شخصٛخ رطٕٚز -2ج

 .اإلنكززَٔٛخحث انطهجخ ػهٗ طهت انًؼهٕيبد يٍ انًٕاقغ -3ج

 .ٔكٛفٛخ االخبثخ ػهٗ االطئهخ االيزحبَٛخ ثبنفزاءححث انطهجخ ػهٗ ارجبع االطبنٛت انحذٚثخ   -4ج

  
 

 

 طزائق انزؼهٛى ٔانزؼبو
 

 انًحبضزاد,انظجٕرح,انحٕار داخم انقبػخ ,انزؼهٛى االنكززَٔٙ,

 
 

 طزائق انزقٛٛى    

 

 داخم قبػّ انذرص. انشٓزٚخ, األطئهخ انٕٛيٛخ, االخزجبراداالخزجبراد 
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 انجُٛخ انزحزٛخ-11

 الموضوع الساعات االسبوع

1.  2 
 عهم فغهدخ اننجبدمفبهٍم 

2.  2 
 غجٍعخ نمحبنٍم وانىاعهب ورشكٍضهب

3.  2 
 وغجٍعخ انفٍضٌبئٍخ نهمحبنٍم انغشوٌخاألنظمخ انغشوٌخ 

4.  2 
 انخهٍخ اننجبرٍخ

5.  2 
 انعالقبد انمبئٍخ نهنجبد

6.  2 
 انعغػ االصمىصي وانزششة واننزح واهمٍخ انمبء فً دعم اننجبد

7.  2 
 اٌط انكشثىهٍذساد )انزفبعالد انكٍمٍبوٌخ انحٍبرٍخ ( 

8.  2 
 مٍكبنٍكٍخ وانٍخ عمم االنضٌماالنضٌمبد وانعىامم انزً رؤثش فً فعبنٍخ االنضٌم مع 

انزنفظ وكٍفٍخ قٍبط معذل انزنفظ وانزعجٍش عنه وانمشكجبد انمشزقخ واننبردخ من  2  .9

 عمهٍخ انزنفظ وانزً رغزعمم ألغشاض انجنبء وانزمثٍم .

11.  2 
 انجنبء انعىئً فً اننجبد .

11.  2 
 امزصبص انعىء نهنجبد ووصف انمغبساد انخبصخ ثزنك

12.  2 
 انمعذنٍخ نهنجبداننغزٌخ 

13.  2 
 .هىسمىنبد اننمى اننجبرٍخ

14.  2 
 انزىاقذ انعىئً

 

 

 

 
 انًُقٕنخ ) انًٓبراد األخزٖ انًزؼهقخ ثقبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر انشخصٙ (.انزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبراد -د 

 . نألخزٍٚنذّٚ انقذرح ػهٗ َقم انًؼهٕيبد  -1د

 ,نجؼض انًؼهٕيبد انصؼجخنذّٚ انقذرح ػهٗ اٚصبل ٔافٓبو انطهجخ -2د

 نذّٚ انقذرح ػهٗ حم انًظبئم انًزؼهقخ  ثبنًقزر,-3د

 يٛغ صغٛزح.سيالئّ انطهجخ يٍ خالل يدبانزفكٛز يغ    -4د
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15.  2 
 اننمى وانزكشف

 

 انجنى انزحزٍخ انمغبعذح-12

 فسلجة النباتعلم اساسيات  ـ انكزت انمقشسح انمطهىثخ 1

ػهى فظٕٛنٕخٛب انُجبد ػجذ انقبدر ، فٛصم ، فًٓٛخ ػجذ   )انمصبدس(  ـ انمشاخع انشئٍغٍخ 2

، أحًذ شٕقٙ ، ػجبص أثٕ طجٛخ ، غظبٌ انخطٛت انهطٛف 

. . اندًٕٓرٚخ انؼزاقٛخ . ٔسارح انزؼهٛى انؼبنٙ  1982.

نى فظٕٛنٕخٛب  .ٔانجحث انؼهًٙ . دار انكزت نهطجبػخ ٔانُشز

انُجبد  نهذكزٕر / فٛصم ػجذ انقبدر ٔ د.فًٓٛخ ػجذ انهطٛف 

 ٔد. احًذ شٕقٙ ٔ د. ػجبص أثٕ طجٛح ٔ د. غظبٌ انخطٛت .

 
               ـ انكزت وانمشاخع انزً ٌىصى ثهب  ا

 ( انمدالد انعهمٍخ , انزقبسٌش ,.... ) 
 علم فسلجة النبات د. عبد العظيم كاظم محمد

ة ـ انمشاخع االنكزشونٍخ, مىاقع 

 االنزشنٍذ ....
 

 
 خطخ رطٕٚز انًقزر انذراطٙ  .11

 االطبنٛت انحذٚثخ فٙ رذرٚض انًقزرٚزى انزطٕٚز يٍ خالل رحذٚث انًُٓح انذراطٙ ٔادخبل   

 

 

 

 
 


