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 مادةاستمارة انجاز الخطة التدريسية لل
 علي جعفر سليم االسم 

 alijaffar3@yahoo.com البريد االلكتروني

 علوم الحياة اسم المادة

 ساعة عملي 2ساعة نظري  2المرحلة االولى  مقرر الفصل

 اهداف المادة

 
، الخلية ومكوناتها، طرق تكاثر يتعرف الطالب على مظاهر الحياة

 الكائنات، كيفية تصنيف الكائنات، نظريات التطور، علم البيئة

 التفاصيل االساسية للمادة

 
المصطلحات االساسية لمكونات الخلية، مقارنة الخاليا البدائية 

مو وتكاثر الحيوانات والنباتات، بالخاليا الحقيقة النواة، طرق ن

انظمة التصنيف والمراتب التصنيفية، اصناف الفقريات، السالسل 

 الغذائية واالهرام البيئية
 الكتب المنهجية

 
 كيركديفيد  –علم الحياة اليوم 

 المصادر الخارجية

 
 

 االمتحان النهائي المشروع االمتحانات اليومية المختبر النظري تقديرات الفصل

52 52 51  21 

 جمهورية العراق

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 جامعة ديالى:اسم الجامعة

 كلية التربيه للعلوم الصرفه : اسم الكلية

 الكيمياءقسم  :اسم القسم

 االولى :المرحلة

 علي جعفر سليم :اسم المحاضر الثالثي

 مدرس :اللقب العلمي

 دكتوراه :المؤهل العلمي

كلية التربيه /جامعة ديالى   : :مكان العمل

 قسم الكيمياء/للعلوم الصرفه 



 معلومات اضافية
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 استمارة الخطة التدريسية للمادة                                                        
 المالحظات المادة العملية المادة النظرية التاريخ االسبوع

  ارشادات عامة اهمية علوم الحياة وتطبيقاتها 1/11/2112 1

  المجهر لحياةمظاهر ا 8/11/2112 2

  الخلية النظرية الخلوية/ الخلية 11/11/2112 3

  مراحل انقسام الخاليا مكوناتها الكيميائية/ الخلية 22/11/2112 4

  االنسجة االجزاء/ الخلية 22/11/2112 1

  االنسجة الكائنات البدائية والحقيقية النواة 2/12/2112 2

  االنسجة طرق تكاثر الحيوان 13/12/2112 7

  تصنيف االحياء طرق تكاثر النبات 21/12/2112 8

  تصنيف االحياء انتاج الخاليا الجنسية 27/12/2112 2

  تصنيف االحياء النمو الجنيني 3/1/2117 11

  امتحان فصلي ليامتحان فص 11/1/2117 11

12     

13     

14     

11     

12     

 التكاثر في الحيوانات   عطلـــــــة نصـــــف الســـــــــنة                                                                                  

  تصنيف االحياء انظمة التصنيف 1/2/2117 17

  تصنيف االحياء عوالم االحياء 8/2/2117 18

  تصنيف االحياء تب التصنيفيةرال 11/2/2117 12

  تشريح الالفقريات اسس تصنيف الحيوان 22/2/2117 21

  تشريح الالفقريات اسس تصنيف النبات 1/3/2117 21

  تشريح الالفقريات نظريات التطور 8/3/2117 22

  مجاميع الحبليات وميزاتها تطور بدائية النواة والالفقريات 11/3/2117 23

  مجاميع الحبليات وميزاتها تطور الفقريات 22/3/2117 24

 جمهورية العراق

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 جامعة ديالى  :اسم الجامعة

 كلية التربيه للعلوم الصرفه : اسم الكلية

  الكيمياءقسم  :اسم القسم

 االولى  :المرحلة

 علي جعفر سليم :ر الثالثياسم المحاض

 مدرس :اللقب العلمي

 دكتوراه :المؤهل العلمي

كلية التربيه للعلوم /جامعة ديالى   :مكان العمل

 الكيمياءقسم /الصرفه 



  مجاميع الحبليات وميزاتها اصناف الفقريات 22/3/2117 21

  مجاميع الحبليات وميزاتها يةاالحماض النووية والشفرة الوراث 1/4/2117 22

  مجاميع الحبليات وميزاتها قوانين الوراثة 12/4/2117 27

  مجاميع الحبليات وميزاتها قوانين الوراثة 12/4/2117 28

  مجاميع الحبليات وميزاتها االنظمة البيئية 22/4/2117 22

  مجاميع الحبليات وميزاتها السالسل الغذائية 3/1/2117 31

  مجاميع الحبليات وميزاتها االهرام البيئية 11/1/2117 31

  امتحان فصلي امتحان فصلي 17/1/2117 32

 :توقيع العميد                           :                                                                                األستاذتوقيع 

 

 

 


