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 التدريسي: اسم ػذَاٌ حظٍٍ ػهً 

Adnan_alwakaa2003@yahoo.com البريد االلكتروني: 

 اسم المادة: اطاطٍاخ انًحاطٍم انحمهٍح

 مقررالفصل: االٔل

 انخضز واشدبر يحبصُم ػٍ رًُشهبكُفُخ و انحمهُخ ثبنًحبصُم انطبنت رؼزَف        

 انًحبصُم ثًُى ػاللزهب انجُئُخ ويذي انؼىايم رىضُح خالل يٍ االخزي وانُجبربد انفبكهخ

 اهى دراسخ يغ االخزي انحُخ ثبنكبئُبد ػٍ ػاللزهب فضال ثذورهب ورًُُش انحمهُخ

رؼهُى انطهجخ اسبسُبد ػهى انًحبصُم انً  وانؼزاق.اضبفخ انؼبنى انزئُسخ فٍ انًحبصُم

رػخ انًحبصُم رشوَذهى انًؼزفخ انًطهىثخ فٍ ساو وانزطجُمُخ انحمهُخ يٍ انُبحُزٍُ انُظزَخ

خذيخ انًحصىل  واداررهب واَزبخهب ورحسُُهب وارمبٌ ػًهُبد انحمهُخ وكُفُخ انزؼبيم يؼهب

رسخ كُفُخ انحفبظ انحصبد فضال ػٍ داانً انُضح وػًهُبد يب ثؼذ  رػخانًخزهفخ يٍ انشا

 وارمبٌ ط ا رئك انزٌ انحذَثخ.وصُبَزهب واسزذايخ اَزبخُزهب  ػهً انززثخ

 ة:اهداف الماد
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،انزسًُخ  ئك رصُُف انًحبصُمَم واسيخ انغذاء فٍ انؼبنى ،طزايمذيخ ػبيخ ػٍ انًحبص

،اهًُخ انجذور وانحجىة ورذرَح انحجىة وانفحىص انؼهًُخ ،يُبطك اَزشبر انًحبصُم 

انزطىثخ انززثخ  انضىء انحزارحاَزبج انًحبصُم يثم  انالسيخ، انؼىايم انًؤثزح فٍ

االدغبل ا رثخ وانزؼشُت وانزسًُذ وانسمٍ ويكبفحخ رانح وػًهُبد خذيخ انًحصىل يثم

رزثُخ ورحسٍُ انًحبصُم واَزبج  طزائك رػُخ وَجذح ػٍ اشان ردواِفبد واسزخذاو انذوا

 .رػخواَزبج انجذور انصبنحخ نهشا انهدٍ واالصُبف

 ة:التفاصيل االساسيه للماد

 1891ًحبصُم انحمهُخ : د. يدُذ يحسٍ االَصبرٌ وآخزوٌ ، يجبدئ ان  -1

 يطجؼخ انزؼهُى انؼبنٍ ، انؼزاق.

 خبيؼخ ثغذاد /انشًبع شبكز وفمٍ.ود حسبوٌ سؼذهللا غبَى. -2

 -، يطبثغ دار  1891اَزبج انًحبصُم انحمهُخ : د. يدُذ يحسٍ االَصبرٌ ،  -3

 انكزت خبيؼخ انًىصم. 

 1883م انحمهُخ : د ػجذ انحًُذ احًذ انُىَس، اَزبج ورحسٍُ انًحبصُ - 4

 يذَزَخ دار انكزت نهطجبػخ وانُشز ثغذاد. 

 1898فهى اَزبج انًحبصُم د. حبرى خجبر ػطُخ ود. كزًَخ يحًذ وهُت ،   -5

 يطبثغ انزؼهُى انؼبنٍ وانجحث انؼهًٍ.

 ة:الكتب المنهجي
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.خبيؼخ  يطجؼخ اثٍ االثُز  2111االدغبل وطزائك يكبفحزهب  د.سبنى حًبدٌ ػُزز،  -6

 انًىصم 

 -يمبالد حذَثخ يٍ االَززَُذ ويٍ يدالد ػهًُخ يخزصخ ويدهخ انؼهىو انشارػُخ  - 7

 انؼزالُخ وانًكزجخ االفززاضُخ .

1-The field crops _ principles and a practice 

2-The wheat book, principles and practice; W.K. Anderson and J.R. 

Garlinge Australia ,2006 .  

3- Agronomy journal.  

4- Crop science.  

5- Websites, Articles,  FAO reports . 

 

 ة:المصادر الخارجي

 الفصل الدراسي المختبر االمتحانات اليومية التقرير االمتحان النهائي

%60 %5 5%  01%  20% 

 

 :تقديرات الفصل

 :ةمعلومات اضافي 
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 الفصل الدراسي االول – السبوعيا الدروس جدول

 

ةالماده النظري ةيلالماده العم المالحظات  التاريخ 

ع
بو

س
ال
 ا

ػهى إَاع  سٌارج نهحمم نهرؼزف 

 ٔذشخٍظٓا انًحاطٍم

يمذيح ػٍ ػهى انًحاطٍم ٔاحظائٍاخ 

 انغذاء فً انؼانى حذٌثح ػٍ اَراج
1/11/2014  

1 

يٍ حٍث  دراطح انؼائهح انُدٍهٍح 

 رشخٍضٔان االًٍْح

 انظفاخ انًٕرفٕنٕخٍح نؼٕائم

 انًحاطٍم انحمهٍح
6/11/2014  

2 

يٍ حٍث  دراطح انؼائهح انثمٕنٍح 

 ٔانرشخٍض االًٍْح

 انحمهٍح ؽزائك ذظٍُف انًحاطٍم

 
12/11/2014  

3 

انؼٕايم انًؤثزج فً ًَٕ انًحاطٍم  إَاع االَثاخ ٔؽزائك انشراػح 

 انحمهٍح
18/11/2014  

4 

 ػًهٍاخ خذيح انرزتح 

انحزاثح انرُؼٍى انرظٌٕح انزص 

 ٔانرشحٍف

 انًُاخ انؼٕء ٔانحزارج

23/11/2014  

5 

29/11/2014 انؼٕايم انحٌٍٕح انًمٍُ انًائً   6 
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انًحاطم يشاْذاخ ٔرطى َثاذاخ  

ٔانشٍهى  انشرٌٕح كانحُطح ٔانشؼٍز

ٔانكراٌ ٔانظهدى انؼذص انحًض 

 انمطٍ انًاع ٔرطى كايم نُثااذا

 انؼائهح انُدٍهٍح ٔانثمٕنٍح 

م انرزتح يٍ حٍث ذزكٍثٓا ػٕاي

ٔخظٕترٓا ٔذفاػم  ٔلٕايٓا

يحهٕنٓا ٔإَاع انًحاطٍم حظة 

 ذحًم انًهٕحح 

4/12/2014 

7 

ذًٍٍش تذٔر انًحاطٍم انحمهٍح يغ  

 رطى ذٕػٍحً نٓا 

 ػاللح انًاتًُٕ انًحاطٍم انحمهٍح 
8/12/2014 

8 

 9 14/12/2014 االٔل  ايرحاٌ انفظم ايرحاٌ ػًهً  

 ػًهٍاخ اػذاد االرع نهشراػح انرؼزف ػهى االخ انحزاثح  

  ٔخذيح انًحظٕل 
19/12/2014 

10 

انؼٕايم انًؤثزج ػهى االَثاخ انحزارج  

ذخرثز تذٔر انًحاطٍم ػهى درخاخ 

ذاثٍز يظظرٌٕاخ حزارج يخرهفح 

انزؽٕتح ٔذزكٍش االٔكظدٍٍ انؼٕء 

 انٕٓائً  االَثاخ االررػً ٔاالَثاخ

انثذٔر ٔانحثٕب ٔاخرثار االَثاخ 

ٔانُمأج ٔانشزٔؽ انٕاخة ذٕفزْا 

فً تذٔر انًحاطٍم انحمهٍح انًؼذج 

نهشراػح يغ فكزج ػٍ اًٍْح ذذرٌح 

 انثذٔر ٔذدفٍف انحاطم ٔخشَّ

24/12/2014 

11 

اطض ذظًٍى انذٔراخ انشراػٍح يغ  

فكزج ػٍ ػًهٍاخ خذيح انًحظٕل 

ذ انًكافححانزي انرؼشٍة انؼشق انرظًٍ

 ٔانظزف  

ذذرٌح انثذٔر ٔانذٔراخ انشراػٍح 

إَع انذٔراخ ٔفٕائذْا يغ ايثهح 

 ذٕػٍحٍح 
29/12/2014 

12 
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انرؼزف ػهى انرُؼٍى ٔانرظٌٕح  

ٔاًٍْرٓا ٔاالذداْاخ انحذٌثح فً 

ذطثٍمٓا ٔيشاْذج ْذِ انؼًهٍاخ فً 

انحمم  ٔػزع تؼغ االفالو ٔانرؼزف 

 رٕفزجػهى تذٔر االدغال  ٔانً

االدغال ذؼزٌفٓا ٔػٕايم اَرشارْا 

انخظائز انرً ذظثثٓا ٔؽزق 

يكافحرٓأاْى االدغال انًُرشزج فً 

انًُطمح  اطض ذزتٍح ٔذحظٍ 

انًحاطٍم انحمهٍح يك يمذيح ػٍ 

 ؽزق انرزتٍح 

5/1/2014 

13 

إَاع االطًذج ٔدٔرْا فً ًَٕ  

 انًحاطٍم ٔؽزق اػافرٓا 

يزاحم اَراج ٔاكثار انثذٔر 

 ًحظُح ان
9/1/2014 

14 

انخف انرزلٍغ ٔانُؼح ٔانحظاد  

ٔانذرص ٔذذرٌح انحثٕب ٔاخرثار 

 اَثاذٓا يغ سٌارج انى حمم انكهٍح 

فكزج يٕخشج ػٍ اْى انًحاطٍم 

انًشرٔػح فً انؼزاق يٕػحح فً 

 خذٔل 

15/1/2014 

15 

 16  ايرحاٌ انفظم انثاًَ  

 عطلة نصف السنة
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