جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

الجامعة :الكوفة
الكلية :التربية للبنات
القســم :علوم الحياة
المرحلة  :االول
اسم المحاضر الثالثي  :علي ياسر حافظ
اللقب العلمي  :استاذ مساعد
المؤهل العلمي  :ماجستير
مكان العمل  :كلية التربية للبنات
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االسبوع
1

2

3

4

5
6

التاريخ

المادة النظرية

مقدمة عن موضوع تشريح
النبات والتعريف بالجسم النباتي
واعضاء الجسم النباتي
مفهوم الخلية النباتية وما يتعلق
بمحتوى الخلية النباتية ،الجدار
الخلوي والبروتوبالست.
الجدار الخلوي  :دراسة
تفصيلية للجدار الخلوي من
ناحية التكوين  ،الطبفات
المكونة للجدار ودراسة تركيبها
الكيمياوي والصفات الفيزياوية
لها باالضافة الى دراسة ما
يتخلل الجدار الخلوي من نقر
ودراسة التركيب الدقيق للجدار
الخلوي.
دراسة
البروتوبالست
المحتويات الحية الغير الحية
للخلية النباتية
االنسجة النباتية  :تقسيم
االنسجة النباتية :
االنسجة المرستيمية  :دراسة
تفصيلية لالنسجة المرستيمية
من ناحية تقسيمها  ،المميزات
العامة  ،التركيب الخلوي
باالضافة الى دراسة النظريات
المتعلقة بالمرستيمات في الساق
والجذر .
امتحان الشهر االول
االنسجة المستديمة  :دراسة
مستفيضة وتفصيلية لالنسجة
الدائمية المكونة للجسم النباتي
من ناحية تقسيمها وصفاتها

المادة العلمية

المالحظات

ووظائفها .
االنسجة الضامة  ،البشرة
والبريوم
النسيج البرنكيمي
النسيج الكولنكيمي
السكرنكيمي
امتحان الشهر الثاني
نسيج الخشب
نسيج الحاء
االنسجة والتراكيب االفرازية
التركيب الداخلي العضاء
الجسم النباتي .
دراسة التشريح الداخلي للجذر
االبتدائي والثانوي
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االبتدائي والثانوي
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عطلة نصف السنة

امتحان الشهر الثالث
دراسة التشريح الداخلي للورقة
دراسة التشريح الداخلي للزهرة
والبذرة
التركيب الداخلي للنبات
وعالقته بالبيئة
دراسة تاثير البيئة على
التركيب الداخلي للنباتات
المختلفة (النباتات الصحراوية
والمائية)
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