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 ((السنوية )) أستمارة الخطة التدريسية 
 

 التدريسي: اسم حسن هادي مصطفى

a_al_alawy@yahoo.com البريد االلكتروني: 

واألنواء الجوية التربة بيئة  اسم المادة: 

 :مقررالفصل األول

والعوامل  بيئة التربة والمناخ والطقسم تعريف الطالب بأساسيات عل

في نمو النبات واالنتاج الحيواني والتعرف تأثيرهما و مؤثرة فيهماال

 على البئات المختلفة حول العالم والنباتات المنتشرة في كل بيئة.
 ة:اهداف الماد

تضمنت مفردات المنهج مفهوم البيئة وعالقة التربة بالبيئة  

 وانواع التساقط من مطر وضباب وندى وانواعها وكيفية تكونها
 ة:التفاصيل االساسيه للماد

. وزارة التعليم العالي 1191, علم البئة النباتية الدكتورمجيد رشيد الحلي والدكتور حكمت عباس العاني-1

  والبحث العلمي جامعة بغداد.

  
 ة:الكتب المنهجي

 ة:المصادر الخارجي 

 الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني المختبرات االمتحان النهائي

 االول 25  15 60

 

 :ت الفصلتقديرا

 :ةمعلومات اضافي 
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 1  بيئة ومفهومها وعالقتها باالنسانال علم البيئة والعوامل المحيطة 
مناخ والعوامل المؤثرة فيهال درجة الحرارة واجهزة قياسها    2 

 3  الطقس والعوامل المؤثرة فيه االشعاع الشمسي واجهزة قياسه 
 4  انواع المناخات في العالم الرطوبة واجهزة قياسها 
 5  طاقةال التساقط واجهزة قياس المطر والندى 
 6  حرارةال الرياح واجهزة قياسه 
 

 الضغط الجوي واجهزة قياسه
تأثير الحرارة في نمو المحاصيل 

 7  يةالزراع

 8  رياح وانواعهال التبخر واجهزة قياسه 
التربة واجهزة قياس الملوحة ودرجة  

التفاعل ومكونات التربة وحجوم 
 الدقائق

 9  عمليات المرتبطة بالرياحال

البيئات النباتية الطبيعية في العراق  
 11  فعل الجليد والعالم

 11  رطوبة الجويةال الغطاء الصحراوي في العراق والعالم 
 12  نويات التكاثف النباتات المائية والملحية 
الغطاء النباتي للغابات في العراق  

 13  لتبخرا والعالم

المخططات المناخية ومفرداتها تجربة  
 14  انواع الضباب حقلية

 عطلة نصف السنة
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