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  : ��� ����� ا����تو	� ا����ر

  

  

 ���� ا	���م  –����� د��	�  ا	���� ا	������� .١

� ا	��� ا	 .٢��� ��� #�� "��م ا	!��ة  / ا	�

 311BIASM"�� +*)�( ا	)'�ت/  ا� / ر�� ا	���ر .٣

 ا	�ا��  أ�01ل ا	!.�ر ا	���-� .٤

6*��  ا	5*4 / ا	�)� .٥ 

٦.  ���"�  ٦٠ (ا	�0�)"8د ا	��"�ت ا	8را 

 ٢٠١٦/ ٨/ ٢ +�ر�A إ"8اد ھ<ا ا	�=(  .٧

 أھ8اف ا	���ر .٨

اساسيات تصنيف النباتات وطرق تشخيص النباتات وتسميتها( أعطاء اسم علمي) وتبويبها  الطالبتعليم 

 في مراتبها التصنيفية الخاصة بها وفق نظام تصنيفي معتمد عليه يعكس عالقاتها التطورية

 

 

  

  

  

�ھم ����ص ا	�رر و�ر��ت ا	���م ا	�و��� ن ا	ط�	ب �������  ً������و#ر و�ف ا	�رر ھذا إ���زاً 
ا	����. و(.د ن ا	ر.ط .�-�� و.�ن و�ف ا	���م .رھ-�ً ,� إذا +�ن �د ��ق ا()�'�دة ا	��وى ن #رص 

.0 ؛ا	.ر-�

١٠. ��D�	ر�ت ا� وط�اFG ا	����� وا	���� وا	����� ��



 ھ8اف ا	�����6 اJ -أ

� ا	���رف  (  - ١أ��K+ ولJى ا����	اKnowledge  M���+ �� ر��>�� #8رة ا	�K	N "�� ا��K+ (
.��5�(*+ �O(� �5دة�Pو����5 ا ���� P".�ء ا	Q�� ا	)'�+OS�	ا �  "T ا	8را

� - ٢أU�V	ى ا����	مستوى االستيعاب (الفهمتحسين  ا( Comprehension 8رة�	ا ���K+

�)��ج . P)'� وا�	و ا �  "�� ا	�5��

  Application )التطبيقية   (تطوير القدرات ا	����ى ا	�V	X    - ٣أ

  Analysis التحليلالقدرة على ا	����ى ا	�ا]Z ا���ب ا	�K	N  - ٤أ

� #8رة ا	�K	N "�� د�\ ا�06Pر وا	������ت  - ٥أ��K+ ]��D	ى ا����	مستوى ( ا

  ) وھ� "0[ ا	�!��Synthesis  4 التركيب

� #8رة ا	�K	N "�� ا"�Kء -Evaluation  ���# ��" �0 التقويما	����ى ا	��دس   - ٦أ��K+ )

 ا	��دة ا	������ .

�ر.ا	�D=� ]�	 ��ا	��Oرا+اJھ8اف   -ب ��  
  Observation)  (ا��%$#" +!��T #8رة ا	�K	N "��  – ١ب 

  Imitation والمحاكاة :التقليد أن ����� ����5   - ٢ب 

 Experimentation التجريبأن ����� أ��ب    - ٣ب 

 ط�اFG ا	����� وا	����      

 ا	�!�`�ة   وا�8Dام ا	�'�رة واP	��ء . -

����[ �U	��KKDت وا	*�ر واa6Pم ا	�������)  -P`�!�� ( ا��	وض ا� ا	�

 ا	�)�#�c ا	��5"���  -

- �  ا	����� ا	<ا+
 

 ط�اFG ا	�����      

-  ����� ا�d'�رات #*��ة ��O51 و+!

- � ا"8اد +��ر�

 ا�d'�رات "����  -

 وا�'�ت ]����  -

�ى  -dط�ت أ�cUھ��ت و��� 

  اJھ8اف ا	��8ا��U وا	�����  -ج
�aم ) -١جP'4/ ا��	ل ( ا�'��Pا ��" N	�K	ا ����+  Receiving    

� #8رة ا	�K	N "��   -٢ج��K+�[�Q�Pا Responding  
     Valuing أن ���T0 ا	�K	T� N ا	����� (أ"�Kء #��� )  -٣ج

  Organization ا	�)��S ا	����+!��T #8رات ا	�K	N "��   - ٤ج   
��ك ا	5�د ( إ"�Kء �D1 M*�� )  -٥ج Z� ����	4��0 ا+Characterization by Value . 
 ط�اFG ا	����� وا	����     

-  .( ��#� ا��اء �)�6��ت "����  ����� ( 6�د�� أو 6

- . �'�K	ا"8اد ا T� ات�`�!� ��S(+ 



  

-  . ��"�K+ 4�" ت�"��� T��0+ 

 ا	�-aت ا	����� . -

 ط�اFG ا	�����    

  
-  ( ���� ( ���O1 ، Nدات +��8Gا�� ~�*D+ 

6� +�� ا	)�cط�ت  - M+ر���c� ��" N	�K	ا ����+ T� ء�� ~�*D+ 

-  ��ض =�ر و����Uت و ا��ء ا	D+ �'�K*�~ ��0ن 6�	  �Uو��0	Pا Z#��	ا �ا	��� ا	���� أو 6
. T�� ا	����

� ).ا	��ھ���� ا	���� و ا	��Oرات - د *Dc	ر ا�K�	ظ�( وا��	]��]��� ا ������	ى ا�dJرات ا�O�	( ا �	)���	ا  
�ي  -١د��� وا	�!O5c	ا=4 ا��	رات ا�O� N	�K	ا ����+  
��U وا	'�ا�\ ا	����� ا	�D=�  -٢د�UPب وا��8Dام ا	!���  �V�8!	0)����� ا�	دوات اP8ام اD�ا

  ]�"8اد ا	���ر�� وا	8Qاول وا�01Pل وا	��وض . 
6��F "�4 . -٣د T�` �"��Q	4 ا��	ا ��" N	�K	ا Z�Qc+  
��5دة ا	�T� ��V ا	�#� ( ادارة ا	�#� ) . -٤دPا ��" N	�K	8رات ا# ���(+ 



 ا	')�� ا	�!���  .١٢

 ])�� ا	���ر .١١

'�عJ"�ت ا��	ا �[��K�	ا ����	ت ا���D�  -8ة / أو�	ا �ا
 ا	��`�ع

 ����ط
 ا	�����

 ����ط
 ا	�����

١ 

تعريف الطالب بعلم تصنيف النبات  ٤

وكيفية تشخيص النباتات الغري معروفة 

(معرفة هويتها) مث تسميتها علميا اذا  

كانت غري معروفة سابقا أي نوع جديد 

يف مرتبة تصنيفية املالئمة هلا مث تبويبها 

  ضمن النظام التصنيفي املعتمد عليه

واهميته  صنيف النباتتعلم 

  وتاريخه واهدافه

  

  

٤ ٢ 

تعليم الطالب على تقسيمات النباتات من 

حيث طبيعتها ودورة حياا وبيئتها وكيفية 

دراسة اعضاء النبات  مظهريا وتوظيفها 

 تصنيفيا ملعرفة هوية النبات

   اصطالحات نباتية عامة

٤ ٣ 
 حقول علم التصنيف 

 واالنظمة التصنيفية

  

٤ ٤ 

  للجذور ةالدراسة المظهري 

للسيقان  ةالدراسة المظهري

 واالوراق

  

٤ ٥ 
الدراسة المظهرية للزهرة  

 واصطالحاتها

  

   جهاز الذكورة واالنوثة  ٤ ٦

   النورات الزهرية  ٤ ٧

   الثمار والبذرة  ٤ ٨

٤ ٩ 
التلقيح واهميته وانواعه  

 وواسطاته

  

٤ ١٠ 
االهمية التطورية لألجهزة  

 التكاثرية

  

٤ ١١ 
المرتب التصنيفية والعينات  

 الطرازية

  

٤ ١٢ 
المعاشب والحدائق النباتية ،  

 الثروة النباتية العراقية   

  

   التصنيف الخلوي  ٤ ١٣

   التصنيف الكيميائي  ٤ ١٤

   امتحان فصلي   ٤ ١٥



١ �[��K�	رة ا�م �
�	ف ا����ت ـ ا	N�0 ا	��� 

٢ ����G� تصنيف النباتات الزهرية للطلبة الجامعيين - ١  (ا	�*�در)  ـ ا	��ا�Z ا	

٢ - plant Systematic,a phylogenetic 
approach sinaure associates     

٣ - Flowering Plants 

٤ - Plant systematics 

 
 

 
                �O[ �=�� �اـ ا	N�0 وا	��ا�Z ا	�

 ) ....، � ) ا	�aQت ا	����� ، ا	���ر�

INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED 
RESEARCH   
Advances in Bioresearch 
 

 ��U��UPا Z#ا�� ،��Uو��0	Pا Zا��ب ـ ا	�
.... 

Journal of Botany  
 

  

١٣.  �� ا	���ر ا	8را��K+ �Kd 

  
-  ����'K�	ت ا���D�Pل ا�Q� �5�دات ا	�)X�![ \O +�ا�N ا	��Kرات 6� ���K+ ���� ا	)'�ت 6c�	

  ا"���د ط�اFG +8ر�[ ���!��D�. ��8( ا	�P�Qت 
�ا+�O ا	���ا��� .  -'d T� �5دة�Pل وا�Q�	ھ<ا ا �� +�Kرا 6V�P8ول ا	رب ا�Q+ ��" عaطPا  
6� ��Qل  - �**D�� ات�'�D� ء�cU4 "�� ا��	)'�تا	ا ���c+  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


