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 عبدالرحمن عبدالقادر رحيم
 التدريسي: اسم

a_alsheikhly@yahoo.com 
 :البريد االلكتروني

 اسم المادة:                                                                                                              1نباتات زينة 

(  الفصل االول ) الخريفي  :الفصل مقرر 

 ة:الماد أهداف              وأنواع المحاصيل الزهرية  وااللمام بتفاصيل اساسياته معرفة علم نباتات الزينة

التعرف على علم نباتات الزينة وأهميته وتأريخ تطوره وتقسيمات نباتات الزينة والزهور و االلمام بأنواع 

النباتات الحولية الشتوية منها و الصيفية وكذلك النباتات ذات الحولين و العشبيات الُمعمرة واألزهار 

دي و االبصال الُمزهرة واساليب االنتاج وقطف األزهار وحفظها والداواالقتصادية كالقرنفل و الورد 

  وتنسيقها

 

 ة:للماد التفاصيل األساسية

 1992الزينة                                                          سالم محمد السلطان وآخرون    -1

                                                                                                                                         1987أحمد محمد موسى طواجن           نباتات الزينة                                              -2

  

 ة:الكتب المنهجي

    1985       الغيطاني، محمد يُسري  حدائق                          الزهور ونباتات الزينة وتنسيق ال -   

1986محاضرات في نباتات الزينة وتنسيق الحدائق                           الديري، نزال              -2  

2003الزهور و نباتات الزينة وتصميم وتنسيق الحدائق                      محمد، بدر وآخرون     -3  

 

 Introduction to floriculture             Larson, R. A.       1992 

 ة:المصادر الخارجي

 االمتحان النهائي

60 

 المشروع

- 

 االمتحانات اليومية

5 

 المختبر

10 

 الفصل الدراسي

 : تقديرات الفصل 25
 60%           - 5%   10%  25%  

 : ةإضافيمعلومات  
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 الفصل الدراسي االول –األسبوعيجدول الدروس 
 

ةالنظري المادة ةيلالعم المادة المالحظات  التاريخ 

ع
بو
س
أل
 ا

التعرف على األزهار الحولية  

 الصيفية ودراستها
  تعريف علم الزينة ومراحل تطوره واقسامه

1 

 
 التدريب على إكثار بعض نباتات الزينة

النباتات العشبية الُمزهرة: الحوليات 

 الشتوية
 

2 

زراعة بذور بعض أنواع النباتات  

 الحولية الشتوية

الحوليات الصيفية، النباتات ذات الحولين، 

 النباتات العشبية الُمزهرة الُمعمرة
 

3 

التعرف على نباتات القرنفل واساليب   

 العناية بها وخدمتها

، ا، تطورها:موطنهنباتات القرنفل

 ....ا، مشاكلها، خدمتها، تكاثرهااقسامه
 

4 

 
دي واساليب التعرف على نباتات الداو  

 العناية بها وخدمتها

دي  ، ا، مجاميعها: أهميتهنباتات الداو 

، اعلى مدار السنة، خدمته اإنتاجه

 امشاكله

 

5 

 
التعرف على شجيرات الورد وكيفية 

 تقليمها وتربيتها وطرق زراعتها

، تأثير ا، اقسامهاموطنه :نباتات الورد  

و طرق  اتكاثره الظروف البيئية،

  ..ازراعته

 

6 

دراسة لبعض أنواع األبصال والتعرف  

 عليها ...

تقسيمها مناخيا ، االبصال الُمزهرة : 

 زراعتها وخدمتها، اقتالع االبصال ......

 

 

7 

                                    التدريب على زراعة بعض أنواع   

 األبصال 

الكالديولس، الفريزيا، االبصال الُمزهرة: 

 ، السوسن .... الهبسترم
 

8 

 التعرف على بعض بذور األزهار  

 الحولية والمحولة والمعمرة

االبصال الُمزهرة: الليليم، النرجس، 

                    الزنبق، التيولب، الداليا، االنيمون ... 
 

9 

 اجراء عمليات الخدمة من تعشيب ، 

 ري، تسميد ...

 ا وعصفور الجنة : الظروف الجربير

 البيئية المالئمة، التكاثر، مشاكل اإلنتاج
 

10 

 

 التعرف على بعض أنواع األزهار

قطف االزهار: القدرة الحفظية، طور 

النضج المناسب، العناية باالزهار 

 ، التعبئة، التبريد المبدئي ...المقطوفة

 

11 

 
 التدريب على تنسيق األزهار

المستلزمات، تنسيق أزهار القطف: 

 االسس العامة، مدارس التنسيق ....
 

12 

التعرف على األنواع المختلفة من  

 النباتات الظلية

نباتات التنسيق الداخلي: تعريفها، 

 تكاثرها، استخداماتها، احتياجاتها ...
 

13 

التعرف على األنواع المختلفة من   

 النباتات الظلية

ية الظلدراسة للعديد من اجناس النباتات 

 وانواعها المعروفة ...
  

14 
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 عطلة نصف السنة
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 ولالفصل الدراسي اال –جدول الدروس االسبوعي

 

ةالماده النظري ةيلالماده العم المالحظات  التاريخ 

ع
بو
س
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