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 طريقت التقييم طريقت التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجاث التعلم المطلوبت الساعاث األسبوع

  انطذبنت ػهى  َؼشف 2 االول

وَصُف األعظ انًؼزًذح فٍ 

 انزصُُف

 يقذيخ فٍ ػهى انطذبنت 

االعظ انًؼزًذح فٍ رصُُف 

  انطذبنت

طشَقخ انؼشض 

 وانًذبضشح

 االيزذبٌ انًفبجئ

شؼجخ انطذبنت انخضش  َؼشف  2 انضبٍَ

  انًضسقخ

شؼجخ انطذبنت انخضش 

 انًضسقخ 

 انزقبسَش  –ايزذبٌ االنقبء 

انخضش انطذبنت ًَُض أهًُخ  2 انضبنش

 انًضسقخ

 

 انزقبسَش  – االنقبء  شؼجخ انطذبنت انخضشاء 

طشَقخ انؼشض  صف انطذبنت انكبسَخ صف انطذبنت انكبسَخ َؼشف  2 انشاثغ

 وانًذبضشح

 االيزذبٌ انًفبجئ

 ايزذبٌ انخبيظ

شؼجخ انطذبنت  يبًَُضَزكش  2 انغبدط

 انُىغهُُُخ

 –انًشبسكخ  االنقبء  شؼجخ انطذبنت انُىغهُُُخ 

 انزقبسَش 

شؼجخ انطذبنت  َزؼشف ػهً  2 انغبثغ

 انزهجُخ

 –انًشبسكخ  االنقبء  شؼجخ انطذبنت انزهجُخ 

 انزقبسَش 

شؼجخ انطذبنت  ثٍُ َقبسٌ  2 انضبيٍ

 وانشؼجخ االخشي انكشثزبد

طشَقخ انؼشض  شؼجخ انطذبنت انكشثزبد 

 وانًذبضشح

 االيزذبٌ انًفبجئ

 –انًُبقشخ  االنقبء واالعزجىاة شؼجخ انطذبنت انجشواد  شؼجخ انطذبنت انجشواد ًَُض  2 انزبعغ 

 انًذبضشح 

 ايزذبٌ انؼبشش

  –انًشبسكخ  االنقبء  االسكُكىَبد  االسكُكىَبد َؼشف  2 انذبدٌ ػشش 

شؼجخ  أهًُخ َجٍُ انطبنت  2 انضبٍَ ػشش

 انذضاصَبد

  –ايزذبٌ االنقبء  شؼجخ انذضاصَبد

 –انًشبسكخ  االنقبء  انذضاصثبد انكجذَخ  انذضاصثبد انكجذَخ َزؼشف ػهً  2 انضبنش ػشش

انذضاصَبد  َزؼشف انطبنت  2 انشاثغ ػشش 

 انقشَُخ

طشَقخ انؼشض  انذضاصَبد انقشَُخ 

 وانًذبضشح

 االيزذبٌ انًفبجئ

 انذضاصَبد انقبئًخ َقبسٌ ثٍُ 2 انخبيظ ػشش

 وانذضاصَبد االخشي

طشَقخ انؼشض  انذضاصَبد انقبئًخ 

 وانًذبضشح

 االيزذبٌ انًفبجئ

 ايزذبٌ انغبدط ػشش

انغشخغُبد  غشخغُبد ان َؼشف  2 انغبثغ ػشش 

pteridophyta / 

  –انًشبسكخ  االنقبء 

صف انُجبربد َجٍُ أهًُخ  2 انضبيٍ ػشش

 انغبَهىرُخ

  –انًشبسكخ  االنقبء  صف انُجبربد انغبَهىرُخ

صف انذضاصَبد  َؼذد صفبد   2 انزبعغ ػشش

 انهشاوَخ

 صف انذضاصَبد انهشاوَخ 

Lycopodineae 

 –انًشبسكخ  االنقبء 

 انزقبسَش 

صف ارَبة  َجٍُ نًبرا عًُذ  2 انؼششوٌ

 ثهزا االعى   انخُم 

 صف ارَبة انخُم 

Equisetineae          

طشَقخ انؼشض 

 وانًذبضشح

 االيزذبٌ انًفبجئ

 ايزذبٌ انىادذ وانؼششوٌ

صف انخُشبسَبد  صف انخُشبسَبد َؼشف  2 انضبٍَ وانؼششوٌ

Filicinae 

 انًذبضشح انًؼذنخ انًذبضشح 

 انًشبسكخ  االنقبء  شؼجخ يؼشاح انجزوس   شؼجخ يؼشاح انجزوس َؼذد أَىاع  2 انضبنش وانؼششوٌ

 انًشبسكخ  االنقبء واالعزجىاة شؼجخ يغطبح انجزوس   انجزوس يغطبحشؼجخ  َؼذد أَىاع  2 انشاثغ وانؼششوٌ

انخبيظ 

 وانؼششوٌ

طشَقخ انؼشض  سرجخ انًخشوطُبد .سرجخ انًخشوطُبد َؼشف  2

 وانًذبضشح

 االيزذبٌ انًفبجئ



دغٍُ ػهٍ انغؼذٌ وَضبل  /2662, انطذبنت واالسكُكىَبد ـ انًشاجغ انشئُغُخ )انًصبدس(  2

 .ادسَظ عهًبٌ

أ.دغٍُ ػهٍ انغؼذٌ وأ.َضبل  /2666كزبة االسكُكىَبد /

 ادسَظ عهًبٌ

اـ انكزت وانًشاجغ انزٍ َىصً ثهب                 

 ) انًجالد انؼهًُخ , انزقبسَش ,....  (

 انشعبئم واالطبسَخ وانًجالد انؼهًُخ 

يىاقغ االَزشَُذ ة ـ انًشاجغ االنكزشوَُخ, 

.... 

 يىاقغ االَزشَذ , يىقغ كهُخ انزشثُخ نهؼهىو انصشفخ 

www.puresci.uodiyala.edu.iq 

انًىقغ االنكزشوٍَ نهًكزجخ انًشكضَخ جبيؼخ دَبنً 

http://www.uodiyala.edu.iq 

  www.iasj.net  يىقغ انًجالد االكبدًَُخ انؼهًُخ انؼشاقُخ
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 رضوَذ انًخزجشاد ثًُبرط يٍ عالَذاد الصُبف يخزهفخ يٍ انطذبنت  -1

 

 

انغبدط 

 وانؼششوٌ

 ايزذبٌ

 سرجخ انجُكش اَىاع  َؼذد  2 انغبثغ وانؼششوٌ 

 

طشَقخ انؼشض  سرجخ انجُكش 

 وانًذبضشح

انزقبسَش  –

 انىاجت

طشَقخ انؼشض  سرجخ انؼهذَبد  سرجخ انؼهذَبد  َؼشف  2 انضبيٍ وانؼششوٌ

 وانًذبضشح

 انزقبسَش  

 انًفبجئااليزذبٌ  االنقبء  يشاجؼخ  2 انزبعغ وانؼششوٌ 

   ايزذبٌ   2 انضالصىٌ

 انجُُخ انزذزُخ  .11

/د.فشَبل دًُى اثشاهُى انذًُى 1991انُجبربد انًبئُخ وانطذبنت / ـ انكزت انًقشسح انًطهىثخ 1

و د.ػجذ انشضب اكجش ػهىاٌ انًُبح/وصاسح انزؼهُى انؼبنٍ وانجذش 

 انؼهًٍ
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