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  ))السنویة أستمارة الخطة التدریسیة (( 
 

  حميد صالح حماد.د
 :التدریسي اسم  

Drhsh_57@yahoo.com البرید االلكتروني:  

 :اسم المادة  زراعة محمية

 :مقررالفصل  الفصل الخريفي

انشـاءها والعوامـل المحـددة للزراعـة     طرق .الطلبة باالسس العامة للزراعة المحمية  تعريف-1
  المحمية وطرق الزراعة وعمليات الحذف المختلفة

  
  :ةاھداف الماد

العمليات الزراعية في البيوت المحمية .العوامل المحددة للزراعة المحمية.اسس انشاء البيوت المحمية
ورقي واهم االمـراض  الزراعة المائية والتسميد ال.طرق زراعة وتربية بعض محاصيل الخضر والزينه 

  الزراعة المحمية وطرق معالجتهاوالحشرات التي تصيب
  :ةالتفاصیل االساسیه للماد

  :ةالكتب المنهجی  فاضل مصلح حمادي المحمدي.تاليف د.الزراعة المحمية 

  الزراعة المحمية تاليف عصام عبداهللا.1
  :ةالمصادر الخارجی  رضوان محمد بالل.د/تاليف.زراعة الفاكهة في المشاتل والمراقد .2

 االمتحان النهائي

  النهائي
نظــــــري       

 عملي

  السعي
      نظــــــري  

  عملي
  الفصل الدراسي الفصل االول

100 20        40    15          25    
            

  االول 
 الثاني

 

  :تقدیرات الفصل

  :ةمعلومات اضافی 
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الزراعة المحمیة/االولالفصل الدراسي  – جدول الدروس االسبوعي  
 

ةالماده النظری ةیلالماده العم المالحظات  التاریخ 

ع
بو

س
اال

 

2010- 10- 6 مقدمة نبذة تاريخية طرق انشاء البيوت المحمية   1 

2010-10-13 االسس الالزمة النشاء البيوت المحمية هياكل واغطية البيوت المحمية   2 

التي تؤثر في نمو المحاصيل  العوامل حجم وشكل واتجاه البيوت المحمية 
تحت البيئة المحميةالبستنية   

20-10-2010  
3 

درجة الحرارة ،الضوء ،العناصر  المواد الالزمة النشاء البيوت المحمية 
 المبدئية،منظمات النمو

27-10-2010  
4 

فئة ،نظم التدفئة،التبريد،التهويةدالت  2010- 11- 3 تعقيم ترب البيوت المحمية   5 

المستعملة في الزراعة المحمية االوساط  2010-11-10 العمليات الزراعية في البيوت المحمية   6 

دراسة الصفات المورفولجية لبعض  
لري وانواعها  

طرق زراعة وانتاج محاصيل 
2010-11-17 الخضر،الطماطة،امتحان اول  

7 

2010-11-24 تقليم وتربية الطماطة في البيوت المحمية امتحان اول   8 
سميدتال  الخيار تقليم وتربية الخيار في البيوت  

 المحمية
1/12/2010  9 

زراعة وتربية الفلفل،الباذنجان في البيوت  مكافحة االدغال 
2010- 12- 8 المحمية  

10 

مكافحة االمراض والحشرات في  
 الزراعة المحمية

 الزراعة المائية
15-12-2010  

11 

االمراض والحشرات التي تصيب اهم  اجراء بعض العمليات الزراعية ،الشتل 
 الزراعة المحمية

22-12-2010  
12 

طرق وانتاج نباتات الزينة في البيوت  التعشيب ،التسميد 
القرنفل،الداودي.المحمية  29-12-2010  

13 

2011- 1-5 االبصال نباتات الظل تعليم وتربية نباتات الطماطة والخيار   14 
 عطلة نصف السنة
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  ))التدریسیة السنویة أستمارة الخطة (( 

 
  حميد صالح حماد.د
  :التدریسي اسم  

Drhsh_57@yahoo.com البرید االلكتروني:  

 :اسم المادة  مبادئ بستنه

 :مقررالفصل  ربيعيالفصل ال

انواعها وطرق زراعتها وتكاثرهـا وانتاجهـا   ,للمحاصيل البستنية تعريف الطلبة باالسس العامة -1
  وكيفية اجراء عمليات الخدمة الالزمة لها

  
  :ةاھداف الماد

التكاثر الجنسي والالجنسي والتعليم وانشاء البسـاتين  ,القيمه الغذائية للمحاصيل البستنية /علم البسته
  الزينه,نباتات الخضر ,اصيل البستنية والمشاتل والعمليات الزراعية وعمليات الخدمه للمح

  
  :ةالتفاصیل االساسیه للماد

  :ةالكتب المنهجی  فيصل رشيد ناصر/مبادئ البستنه تاليف 

  غالبجبار حسن سلومي   وحسام حسن علي :تاليف/علم البستنه .1
  :ةالمصادر الخارجی  اكثار النباتات البستنية    محمد عباس سلمان. 2

 االمتحان النهائي

  النهائي
نظــــــري       

 عملي

  السعي
نظــــــري       

  عملي
  الفصل الدراسي الفصل االول

100 20        40    15          25    
            

  االول 
 الثاني

 

  :تقدیرات الفصل

  :ةمعلومات اضافی 
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  مبادئ بستنة/الفصل الدراسي الثاني – جدول الدروس االسبوعي

ةالماده النظري ةيلالماده العم المالحظات  التاريخ 

وع
سب

 اال

 1  2011-2-15 علم البستنه ،نشاته،اهميته انواع المشاتل/المشاتل 

 2011-2-22  القيمه الغذائية لمحاصيل البستنه منشات المشتل،تخطيط المشتل 
2 

  /التكاثرالخضري 
 العقل،الترقيد

العوامل المحددة لنجاح زراعة المحاصـيل  
 البستنية،الحرارة

1-3-2011 
3 

 2011-3-8 التربة. الضوء التركيب والتطعيم 
4  

 2011-3-15 التكاثر الجنسي/التكاثر زراعة البذور. التكاثر الجنسي البذور  
5  

 .الترقيد.التركيب.التطعيم/الالجنسياثرالتك  تعليم المحاصيل البستانية 
  زراعة االنسجة

22-3-2011 
6  

  7 2011-3-29 االمتحان االول.م اشجار الفاكهةتقلي انشاء البساتين وطرق الغرس 
 2011-4-5 انتاج الشتالت.الشتل.المشاتل امتحان اول/ري المحاصيل البستانية 

8  

 2011-4-12 العمليات الزراعية بعد الشتل والزراعة تسميد المحاصيل البستانية 
9  

عمليات خدمـة المحاصـيل البسـتانية     
  الترقيع.العزق.الخف

  ئة ثمار الحاصالت البستانيةتجهيز وتعب
19-4-2011  

10  

  11  2011-4-26  االزهار الحولية.نباتات الزينة  نباتات الظل.طرق اكثار نباتات الزينة 

  12  2011-5-3  ازهار القطف االبصال  في القطف والتعبئة والتسويق لالزهار 

  13  2011-5-10  المتسلقات االشجار والشجيرات  امتحان نهائي 

  ن النهائياالمتحا   
17-5-2011  14  
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