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أو / اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

مفهوم البيئه التعرف على  2 1

 النباتيه
علم البيئه  مقدمة عن

 النباتيه ونشاته
محاضرة 

 نظرية
االختبار 

التحريري 

 تقرير مفرد+
مكونات النظام التعرف على  2 2

 البيئي 
مكونات توصيف 

النظام الحيه وغير 

 الحيه

محاضرة 

 نظرية
االختبار 

التحريري 

 تقرير مفرد+
العوامل التعرف على  2 5و4و3

المناخيه وتاتيرها على 

 النبات 

درجه الحراره 

،الضوء ،الرياح 

 ،الرطوبه واالمطار

محاضرة 

 نظرية
االختبار 

التحريري 

 تقرير مفرد+
العالقات بين على  التعرف 2 2و2

 النباتات والحيوانات
رابطه االعتماديه 

ورابطه المعايشه 

وكذلك الرعي ،التلقيح 

الحشري وانتشار 

 البذور

محاضرة 

 نظرية
االختبار 

التحريري 

 تقرير مفرد+

الطبيعي وغير  الكساء الخضري معرفة  2 9و8

 الطبيعي
محاضرة 

 نظرية
االختبار 

التحريري 

 تقرير مفرد+
و11

و11

12 

التعاقب الجفافي  التعاقب البيئي التعرف على 2

 والتعاقب المائي
محاضرة 

 نظرية
االختبار 

التحريري 

 تقرير مفرد+

و13

و14

15 

المستنقعات ،الغابات  انواع البيئاتالتعرف على  

 ،الصحاري والمراعي

محاضرة 

 نظرية
االختبار 

التحريري 

 تقرير مفرد+



 
 بيئه النباتعلم  كتاب -1 (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2

 البيئهعلم كتاب  -2

 
 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( .... ,التقارير , المجالت العلمية ) 
 االنجلو المصريه مكتبه/علم البيئه النباتيه -1

    القاسم الخضراء/كليه الزراعه /علم بيئه النبات -2

                                                            

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية

.... 
 http:/ww.qu.edu.iqالرسمي والذي عنوانه  الجامعةموقع 

ومنه يمكن الوصول إلى صفحه الموضوع المقرر من خالل 

العنوان

http:/qu,edu.iq/el/course/view.php?2569 
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