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 استوارة اًجاز الخطت التذرٌسٍت للوادة
 هثٌى هحوذ ابراهٍن االسى 

 mSadeh1970@gmail.co انبشٌذ االنكخشًَٔ

 plant anatomy تشرٌح ًباث اسى انًبدة

 سٌىي/الورحلت االولى يقشس انفصم

 اْذاف انًبدة

 

انخؼشف ػهى انخشكٍب انذاخهً ألػضبء انجسى انُببحً انجزس ٔانسبق ٔاالٔساق ٔاالصْبس 

, ٌجشي ػًهٍت ٔانثًبس ٔانبزٔس, انخؼشف ػهى انؼالقت بٍٍ انخشكٍب انذاخهً نهُببث ٔبٍئخّ

   انذاخهً نهجزس ٔانسبق ٔاالٔساق ٔاالصْبس ٔانثًبس ٔانبزٔس.انخششٌح 

 انخفبصٍم االسبسٍت نهًبدة

 
 

 انكخب انًُٓجٍت

 

 سفٕنٕجٍب ٔحششٌح انُببث/انذكخٕس حسٍٍ انؼشٔسً ٔ انذكخٕس ػًبد انذٌٍ ٔصفًيٕ

 7311داس انًطبٕػبث انجذٌذة / االسكُذسٌت / 

 انًصبدس انخبسجٍت

 

Understanding Plant Anatomy/ S.R.Mishra/ 2009 

Plant Anatomy /Katherine Esau  /2006  /Published by John Wiley 

& Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 

 االيخحبٌ انُٓبئً انًششٔع االيخحبَبث انٍٕيٍت انًخخبش انفصم انذساسً حقذٌشاث انفصم

 %50يثالا   -- %76يثالا  %34يثالا 

 يؼهٕيبث اضبفٍت

 

 

 

 جوهىرٌت العراق

 

 

 وزارة التعلٍن العالً والبحث العلوً

 

 

 جهاز االشراف والتقىٌن العلوً

 دٌالى جاهعتاسن الجاهعت:

  التربٍت للعلىم الصرفت اسن الكلٍت:

 علىم الحٍاة اسن القسن:

 االولى الورحلت:

 هثٌى هحوذ ابراهٍن اضر الثالثً:اسن الوح

 هذرس اللقب العلوً:

 دكتىراٍ   الوؤهل العلوً:

 قسن علىم الحٍاة هكاى العول:

mailto:Sadeh1970@gmail.com
mailto:Sadeh1970@gmail.com
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 استوارة الخطت التذرٌسٍت للوادة                                                        
 الوالحظاث الوادة العولٍت الوادة الٌظرٌت التارٌخ االسبىع

  انًحخٌٕبث انحٍت نهخهٍت انُببحٍت  يقذيت ػٍ حششٌح انُببث 33/77/3076 1

  انغٍش حٍت فً انخهٍت انُببحٍتانًحخٌٕبث  يفٕٓو انخهٍت انُببحٍت 30/77/3076 2

  انبهٕساث بإَٔاػٓب ٔاشكبنٓب انًخؼذدة انجذاس انخهٕي, انخكٌٍٕ ٔانطبقبث انًكَٕت نّ 1/77/3076 3

  انجذاس انخهٕي اس انخهٕي انخشكٍب انكًٍٍبٔي ٔانصفبث انفٍضٌبئٍت انُقشانجذ 74/77/3076 4

  انُقش ٔإَاػٓب نهخهٍت انُببحٍت انبشٔحٕبالسج , انًحخٌٕبث انحٍت 37/77/3076 5

  االَسجت انًشسخًٍٍت, يٍضاحٓب ٔإَاػٓب انبشٔحٕبالسج, انًحخٌٕبث غٍش انحٍت نهخهٍت انُببحٍت 32/77/3076 6

انُظشٌبث انًفخشضت نُشٕء االَسجت  االَسجت انًشسخًٍٍت حقسًٍٓب ٔيًٍضاحٓب 4/7/3071 7

 انًشسخًٍٍت
 

  االَسجت انًسخذًٌت, انبششة يٍضاحٓب انُظشٌبث انًخؼهقت ببنًشسخًٍبث فً انسبق ٔانجزس 77/7/3071 8

  إَاع خالٌب انبششة االَسجت انًسخذًٌت حقسًٍٓب ٔصفبحٓب  ٔٔضبئفٓب 72/7/3071 9

  صٔائذ انبششة, إَاػٓب , إَاع انثغٕس االَسجت انضبيت انبششة ٔانبشٌذٔو 35/7/3071 11

11     

12     

13     

14     

15     

16     
 ػطهـــــــت َصـــــف انســـــــــُت                                                                                  

  سَكًًٍ يٍضاحٓب ٔاشكبل خالٌبِ ٔإَاػّبانُسٍج انب انُسٍج انببساَكًًٍ 75/3/3071 17

  ٔإَاػّ يٍضاحٓب انُسٍج انكٕنُكًًٍ انُسٍج انكٕنُكًًٍ  33/3/3071 18

  انُسٍج انسكهشَكًًٍ يًٍضاحّ , انسكهشٌذاث إَاػٓب انسكهشَكًًٍ 7/3/3071 19

  ف,إَاػٓب ٔاشكبنٓب ٔطبٍؼت حٕصٌؼٓباالنٍب َسٍج انخشب ٔانهحبء 2/3/3071 21

  انخشب ٔػُبصشِ االَسجت ٔانخشاكٍب االفشاصٌت 75/3/3071 21

  انهحبء ٔػُبصشِ انخششٌح انذاخهً نهجزس االبخذائً  33/3/3071 22

  انحضو انٕػبئٍت إَاػٓب ٔاشكبنٓب تانثبٌَٕ ٔسنخششٌح انذاخهً نهجزا 33/3/3071 23

  االَسجت االفشاصٌت االبخذائً  , انًُٕنذاخهً نهسبقانخششٌح ا 5/4/3071 24

  خٍٍرٔاث انفهق انخششٌح انذاخهً نهجزس  رٔاث انفهقت انٕاحذة انثبَٕيانًُٕ  ,نخششٌح انذاخهً نهسبقا 73/4/3071 25

  رٔاث انفهقخٍٍ انخششٌح انذاخهً نهسبق  رٔاث انفهقت انٕاحذة انخششٌح انذاخهً نهٕسقت 73/4/3071 26

  انفهقخٍٍ جزٔس رٔاث انًُٕ انثبَٕي فً دساست انخششٌح انذاخهً نهضْشة 36/4/3071 27

  رٔاث انفهقخٍٍ سٍقبٌانًُٕ انثبَٕي فً  دساست انخششٌح انذاخهً نهبزسة 3/5/3071 28

  حهقبث انًُٕ انسٌُٕت ٔانخشب انشبٍؼً ٔانخشٌفً انخشكٍب انذاخهً نهُببث ٔػالقخّ ببنبٍئت 70/5/3071 29

  حششٌح انٕسقت ٔانضْشة حأثٍش انبٍئت ػهى انُببحبث انصحشأٌت 71/5/3071 31

  حششٌح َببث صحشأي َٔببث يبئً حأثٍش انبٍئت ػهى انُببحبث انًبئٍت 34/5/3071 31

 حٕقٍغ انؼًٍذ:                                       :                                                                                           األسخبرحٕقٍغ 

 جوهىرٌت العراق

 

 

 وزارة التعلٍن العالً والبحث العلوً

 

 

 جهاز االشراف والتقىٌن العلوً

 جاهعت دٌالى اسن الجاهعت:

 التربٍت للعلىم الصرفت اسن الكلٍت: 

 علىم الحٍاة ن:اسن القس

 االولى الورحلت:

 هثٌى هحوذ ابراهٍن اسن الوحاضر الثالثً:

 استار هساعذ اللقب العلوً:

 دكتىراٍ الوؤهل العلوً:

 قسن علىم الحٍاة هكاى العول:


