
 

 

 اضتًارِ انخطّ انتذرٚطّٛ نهًادِ
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ا

 

  

 انًالحظات انًادِ انؼًهّٛ انًادِ انُظرّٚ انتأرٚخ

  كًا ٔرد فٙ انُظر٘ يقذيّ ػٍ ػهى تصُٛف انُثات, اْذافّ  4112 \ 11\7 1

  = االتجاْاتتصُٛف تانؼهٕو االخرٖ, انػالقّ  4112 \ 11\12 4

  = ػهى انتصُٛف, اَظًّ انتصُٛفتأرٚخ  4112 \ 11\41 3

  = اضص تصُٛف انُثات, يصطهحات ػايّ  4112 \ 11\42 2

  = ٔرذر, إَاع انجـذاالجساء انُثاتّٛ, انجـ 4112 \ 11\2 5

  = انطـــــــــاق , إَاػٓا , اشكانٓا, تحٕراتٓا 4112 \ 11\11 6

  = ُٚاتذاالٔراق, اجسائٓا, يهحقاتٓا, اال 4112 \ 11\12 7

  = انتؼرق, ترتٛة االٔراق ػهٗ انطاق 4112 \ 11\45 2

  = اشكال َصم انٕرقّ, اشكال قًّ انٕرقّ  4112 \14 \4 9

  = اشكال قاػذِ انُصم, اشكال حافّ انٕرقّ 4112 \ 14\9 11

  = تحٕراتٓاانكطاء انططحٙ ,إَاػٓا, دًٕٚيتٓا,  4112 \ 14\16 11

  = انسْرِ, اجسائٓا, ترتٛة االٔراق انسْرّٚ 4112 \ 14 \43 14

  = انتُاظر انسْر٘, تٕزٚغ االزْار,اتحاد االػضاء 4112\ 14 \31 13

  = انكأش, تحٕراتّ, دًٕٚيتّ, اًْٛتّ 4115\1 \6 12

  = , إَاػّ, انًهحقات, انترتٛغ انسْر٘انتٕٚج 4115 \1 \13 15

  = كٕرِ, يكَٕاتّ, حثٕب انهقاحذجٓاز انـــ 4115 \1 \41 16

 عطلــــــــــــــــــــــــــو نصـــف السنــــــــــو

   االتحاد انطذٕٚ٘, تثاٍٚ االضذّٚ 4115\ 4 \42 17

   جٓاز االَٕثّ, يكَٕاتّ,اشكال انتًٛشى 4115\ 3 \3 12

   يٕقغ انقهى يٍ انًثٛض, يٕقغ انًثٛض 4115\ 3 \11 19

   انُٕرات, اشكانٓا, انُٕرات غٛر انًحذٔدِ 4115\ 3 \17 41

   انُٕرات انًحذٔدِ, انُٕرات انخاصّ 4115\ 3 \42 41

   انثًار ,إَاػٓا, تطٛطّ, يتجًؼّ, يتضاػفّ 4115\ 3 \31 44

   ٔر, اجسائٓا, انسخرفّ انططحّٛذانثـ 4115\ 2 \7 43

   انًؼادنّ انسْرّٚ 4115\ 2 \12 42

   ٔات انفهقّ( ٔاْى صفاتٓاذانؼٕائم انُثاتّٛ )   4115\ 2 \41 45

   ٔات انفهقتٍٛ( اْى صفاتٓاذانؼٕائم انُثاتّٛ )  4115 \2 \42 46
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 :تىقيع العميد                                                                                                                  : ذتىقيع االستا

 

 جمهىريو العراق

والبحث العلمـيوزاره التعليم العالي   

 جهاز االشراف والتقىيم العلمي

دٚـــانٗ  اضى انجايؼّ:  

 اضى انكهّٛ: انترتّٛ نهؼهٕو انصرفّ

 اضى انقطى: ػهٕو انحٛاِ

: اضٛم كاظى ْاد٘انثالثٙ اضى انًحاضر  

  يذرش يطاػذ انهقة انؼهًٙ: 

 انًؤْم انؼهًٙ: دكتــــــٕراِ 

 يكاٌ انؼًم: ٔحذِ انتؼهٛى انًطتًر
   



 

 

 

 اضتًارِ انخطّ انتذرٚطّٛ نهًادِ
 أضٛـــــــــــــــــم كاظـى ْاد٘ االَثــار٘   االسم 

لك تروني   aseelalanbari@yahoo.com البريد اال
 رّٚ ذتصُـٛف انُثاتات انثـــــــــــ اسم الماده 

  مقرر الفصل
 اىداف الماده 

 
 

تًكٍٛ انطانة يٍ انتؼرف ػهٗ تارٚخ ػهى انتصُٛف ٔٔػالقتّ تانؼهٕو االخرٖ 

انًؼتًذِ فٙ تصُٛف انُثاتات ٔاًْٛتٓا فٙ ػسل انؼٕائم ٔانتؼرف ػهٗ االضص 

 .نكم ػائهّ َثاتّٛ ٔانٕقٕف ػهٗ تؼض انصفات االضاضّٛ انُٛاتّٛ

 
 التفاصيل االساسيو للماده

 
 

ٔ االضص انًؼتًذِ فٙ فصم  اًّْٛ ػهى انتصُٛف فٙ ػسل ٔتشخٛص انُثاتات

اًْٛتٓا انتصُٛفّٛ ٔػسل انؼٕائم انُثاتّٛ يٍ خالل انتؼرٚف تاالجساء انُٛاتّٛ ٔ

 .انؼٕائم انُثاتّٛ يٍ خالل انصفات انًًٛسِ 

 
 الك تب المنيجيو

 
 رّٚ نًؤنفّ ٕٚضف انكاتة ذكتاب تصُٛف انُثاتات انثــــ -

  The kew plant glossary for Henk Beentje - الك تب الخارجيو

- plant identification terminology for G.Harris and M.Woolf 

 Harris 

انتكاثر ٔانتصُٛف انُثاتٙ ) انجسء انؼًهٙ( نًؤنفّٛ ػثذ انؼسٚس انصثاؽ ٔػًاد  -

 انقاضٙ

  
 تقديرات الفصل 

 
 

 االمتحان  المشروع االمتحانات اليًميو  المختبر الفصل الدراسي

 %01مثال  - % 51مثال  %53مثال %53مثال  

  معلًمات اضافيو

 

 

 

     

 

 

 جمهىريو العراق

 وزاره التعليم العالي والبحث العلمـي

 جهاز االشراف والتقىيم العلمي

دٚـــانٗ  اضى انجايؼّ:  

 اضى انكهّٛ: انترتّٛ نهؼهٕو انصرفّ

 اضى انقطى: ػهٕو انحٛاِ

: اضٛم كاظى ْاد٘انثالثٙ اضى انًحاضر  

انؼهًٙ: يذرش يطاػذ  انهقة   

 انًؤْم انؼهًٙ: دكتــــــٕراِ 

 يكاٌ انؼًم: ٔحذِ انتؼهٛى انًطتًر
   


