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 الدراسية مباشر في القاعة أشكال الحضور المتاحة .4
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 (في نهاية المقرر الدراسي يجب على الطالب معرفة مايلي) أهداف المقرر .8

 مفهوم علم البيئه النباتيه واقسامه وعالقته ابلعلوم االخرىمعرفة تمكين الطالب من  -1

 دراسه مكونات النظام البيئي وخصائصه -2

 العوامل المناخيه وتاثيرها على النبات -3

 وحيوان مع نباتمثل عالقه النباتات بالبعض العوامل االحيائيه  -4

 الكساع الخضري وانواعه ومراحل نموه-5

 التعاقب البيئي-6

 الفلورا العراقيه والمناطق الجغرافيه النباتيه-7

 انواع البيئات وغطائها النباتي-8

النباتات الناميه والموجوده معا تحت ظروف منوعه مثل المستنقعات واراضي الحشائش إلى تسليط الضوء على بيئه النبات علم يهدف موضوع 

يتناول دراسه تاثيرات كل من المناخ واالمداد المائي للتربه على نمو النبات ويهتم بطريقه تاثير النبات والحيوان كل منهما االخر كما والصحاري والغابات 

 وكذلك بحل مشاكل الغابات وحفظ النوع والتحكم في الحشرات واالمراض التي تصيب النباتات

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .16



 

 هداف المعرفيةاأل -أ

 النبات االساسي لبيئهالتعرف على المفهوم -1أ

 عالقه النبات بالنبات االخر وعالقه الحيوانات بالنباتاتالتعرف على -2أ

 على مكونات النظام البيئيالتعرف  -3أ
 وغطائها النباتيانواع البيئات التعرف على -4أ

 العوامل البيئيه وتاثيرها على النباتالتعرف على  -5أ
 المناطق الجغرافيه النباتيهالتعرف على   -6أ

 .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 انواع النباتات الموجوده ضمن بيئه معينهالقدرة على تحديد– 1ب

 النباتات الموجوده معا تحت ظروف متنوعهالقدرة على التعامل مع بعض – 2ب

 المشاكل الموجوده ضمن بيئه معينه مثل الغابات وايجاد الحلولالقدرة على معالجة – 3ب

 تاثير العوامل البيئيه على النباتالقدرة على تمييز     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم

 الطريقة االلقائيه-1

 الطريقة النقاشية-2

 (باستخدام جهاز العرض)الطريقة التوضيحية-3

 (تعتمد على نشاط الطالب)الطريقة الناشطة-4
 طرائق التقييم

 (طريقة الحوار)االسئلة بشكل مباشرالطريقة التي تعتمد على طرح -1

 التقييم المستمر وذلك من خالل االختبارات اليومية-2

 التقيم التشخيصي من خالل وضع جدول لالختبارات الشهرية-3

 النهائية الفصليةالتقييم النهائي ويتم عن طريق االختبارات -4
 األهداف الوجدانية والقيمية -ج

 المهنية واألخالقية للخريجين زرع روح الشعور بالمسؤولية-1ج

 تشجيع الخريجين على التواصل الفاعل في ميادين العمل او مع مؤسستهم التعليميه-2ج

 تشجيع الخريجين على مواصلة التعلم بعد التخرج ومواكبة التطورات العلمية كافه-3ج

 اة عامهتحفيز الطلبة على االستفادة من الخبرة العلمية المكتسبة في مجاالت الحي  -4ج

 
 طرائق التعليم والتعلم

 الطريقة االلقائيه-1

 الطريقة النقاشية-2

 
 طرائق التقييم

 

 (طريقة الحوار)الطريقة التي تعتمد على طرح االسئلة بشكل مباشر-1

 التقييم المستمر وذلك من خالل االختبارات اليومية-2

 الشهرية التقيم التشخيصي من خالل وضع جدول لالختبارات-3

 التقييم النهائي ويتم عن طريق االختبارات الفصلية النهائية-4

 

 
 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المنقولة التأهيلية العامة و المهارات -د 

 زرع ثقة الطالب بنفسه وتشجيعه على اجراء المقابالت في مجال العمل-1د

 عى اتخاذ القرار الصحيح في اسرع وقت ممكن من اجل انجاز العمل بوقت قصير جعل الطالب قادر-2د

 اكساب الطلبة القدرة على اجتيازاالختبارات الفنيه الموجه له من قبل جهات محلية او اقليميه او دوليه-3د

 تمكين الطلبة من تطوير الذات المستمر لمواكبة التطور الحاصل في مجال التخصص  -4د



 البنية التحتية .12

 بيئه النباتعلم كتاب -1 ـ الكتب المقررة المطلوبة1

 البيئهعلم كتاب  -2

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

 البيئهعلم كتاب  -2
 

المجالت )  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

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

 القاسم الخضراء/كليه الزراعه /علم بيئه النبات -2

 

ومنه يمكن الوصول إلى  http:/ww.qu.edu.iqالرسمي والذي عنوانه  الجامعةموقع  ....مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية

صفحه الموضوع المقرر من خالل 

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

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي .13

 

 .االطالع على احدث اإلصدارات  من كتب وبحوث علمية ذات العالقة بالمقرر الدراسي-1

 .استخدام االنترنيت للبحث عن ماهو حديث من اجل مواكبة التطور العلمي في مجال التخصص-2

 
 

 
 

 المقرربنية  .11

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو الموضوع/ اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

علم البيئه النباتيه مقدمة عن مفهوم البيئه النباتيهالتعرف على  4 1

 ونشاته
االختبار التحريري  محاضرة نظرية

 تقرير مفرد+
مكونات النظام الحيه توصيف  مكونات النظام البيئيالتعرف على  4 2

 وغير الحيه
االختبار التحريري  محاضرة نظرية

 تقرير مفرد+
العوامل المناخيه وتاتيرها التعرف على  12 5و4و3

 على النبات
درجه الحراره ،الضوء 

 ،الرياح ،الرطوبه واالمطار
االختبار التحريري  محاضرة نظرية

 تقرير مفرد+
بين النباتات العالقات على  التعرف 8 7و6

 والحيوانات
رابطه االعتماديه ورابطه 

المعايشه وكذلك الرعي ،التلقيح 

 الحشري وانتشار البذور

االختبار التحريري  محاضرة نظرية

 تقرير مفرد+

االختبار التحريري  محاضرة نظرية الطبيعي وغير الطبيعي الكساء الخضريمعرفة  8 9و8

 تقرير مفرد+
و11و16

12 
التعاقب الجفافي والتعاقب  التعاقب البيئي علىالتعرف  12

 المائي
االختبار التحريري  محاضرة نظرية

 تقرير مفرد+

و14و13

15 
المستنقعات ،الغابات  انواع البيئاتالتعرف على  12

 ،الصحاري والمراعي

االختبار التحريري  محاضرة نظرية

 تقرير مفرد+


