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  ))السنویة أستمارة الخطة التدریسیة (( 
 

صبیح عبدالوھاب عنجل .د  

 :التدریسي اسم 

drsabba٥٥ @yahoo.com البرید االلكتروني:  

 :اسم المادة  خضر شتویة

 :مقررالفصل  ٢٠٠٨/٢٠٠٩خریفي ال

  :ةاھداف الماد  تعریف الطلبة بمحاصیل الخضر الشتوي والعوائل التي تتیع لھا

دراسة العوامل البیئیة الالزمة لنمو .الخضر والمنشات الالزمة لھا  مناطق زراعة
طرق زراعة .مكافحة االفات لمحاصیل الخضر ,طرق انتاج البذور ,محاصیل الخضر 

المركبة ,النرجسیة,البقولیة,وانتاج محاصیل الخضر التابعة للعائلة الصلیبیة 
  الروامیة,الخیمیة,

  :ةالتفاصیل االساسیه للماد

  :ةالكتب المنهجی  جدالتو

  ١٩٨٩فیصل عبدالھادي المختار ,مكي علوان الخفاجي  .انتاج  الفاكھة والخضر  د -١
عز الدین سلطان محمد ,عدنان ناصر مطلوب . انتاج الخضراوات  االول والثاني د -٢
    ١٩٨٠كریم  صالح عبدول  ,

  ١٩٨١عبدالجبار جاسم ,فاخر ابراھیم الركابي .انتاج الخضر  د -٣
  .١٩٧٩عدنان ناصر مطلوب.الخضراوات العملي  د -٤

 

  :ةالمصادر الخارجی

االمتحان 
 النهائي

 النهائي
ملينظري   ع   

  السعي
عملي  نظري  

الفصل  الفصل االول
 الدراسي

١٥       ٢  %٦٠   االول ــــــــــــ ٥
 الثاني

 

المادة :تقدیرات الفصل
  االولى

  

  :ةمعلومات اضافی 
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  خضر شتوية/ ولاالالفصل الدراسي  – روس االسبوعيجدول الد

  
  
  
  

المالحظا
 التاريخ الماده النظرية يةلالماده العم ت

وع
سب

 اال

والمنشـات   مناطق زراعة الخضراوات زيارة الماكن زراعية بعض محاصيل الخضر 
 الالزمة لزراعة الخضراوات

١٥/١٠/٢٠١٠  
١ 

ل البيئية الالزمة لنمـو  دراسة العوام زراعة البذور وعملية نقل الرايات 
 محاصيل الخضر والري والتسميد 

٢٢/١٠/٢٠١٠ 
٢ 

العمليــات الزراعيــة فــي البيــوت الزجاجيــة  
 والبالستيكية

  ٢٩/١٠/٢٠١٠ طرق انتاج البذور 
 

٣ 

  ٤ ٥/١١/٢٠١٠ طرق تصنيف محاصيل الخضر  الجني/االسمدة 

  ٥ ١٢/١١/٢٠١٠ مكافحة االفات لمحاصيل الخضر الوصف المورفولوجي للنبات 

طرق زراعة وانتاج محاصيل الخضـر   الصليبية دراسة موروفولوجية لمحاصيل العائلة 
 القرنبيط/التابعة للعائلة الصليبية 

١٩/١١/٢٠١٠ 
٦  

  ٧ ٢٦/١١/٢٠١٠ اللهانه الشلغم الفجل الرشاد الصليبية دراسة موروفولوجية لمحاصيل العائلة 
  ٨ ٣/١٢/٢٠١٠ العائلة البقولية والمحاصيل التابعة لها البقولية ةدراسة موروفولوجية لمحاصيل العائل 

  ٩ ١٠/١٢/٢٠١٠ العائلة النرجسية والمحاصيل التابعة لها  دراسة موروفولوجية لمحاصيل العائلة 

 ١٠  ١٧/١٢/٢٠١٠  العائلة المركبة والمحاصيل التابعة لها دراسة موروفولوجية لمحاصيل العائلة المركبة 

 ١١  ٢٤/١٢/٢٠١٠  العائلة الخيمية والمحاصيل التابعة لها  وروفولوجية لمحاصيل العائلة الخيميةدراسة م 

  العائلة الرمرامية والمحاصيل التابعة لها  دراسة موروفولوجية لمحاصيل العائلة الرمرامية 
٣١/١٢/٢٠١٠  

١٢ 

 عطلة نصف السنه
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  ))أستمارة الخطة التدریسیة السنویة (( 
 

بدالوھاب عنجلصبيح ع .د  

 :التدریسي اسم 

drsabba٥٥ @yahoo.com البرید االلكتروني:  

 :اسم المادة  )٢(حاسبات 

 :مقررالفصل  ٢٠٠٨/٢٠٠٩الربيعي

  :ةاھداف الماد  ms-dosتعريف الطلبة بنظام التشغيل 

االدلة ومستوياتها اوامر .االقراص وانواعها, اشارة النظام,ms٠dosمفهوم نظام 
والخارجية          ,cd,rd,cls,date,time,del,dirيل الداخلية مثل نظام التشغ

     tree,formatedit,chkdskمثل
  :ةالتفاصیل االساسیه للماد

  :ةالكتب المنهجی  التوجد

عمر : اعداد ms-dosدليل المستخدم  العربي في البرامجيات الحديثة نظام التشغيل  -١
   ١٩٨٨المراتب الجامعية دار  .مكراشي مستشار في المعلوماتية 

٢- dosسنا سامر زكي مؤوسسة االوس: طرق االستعمال مع الصور النظام اعداد  ٦-
  بيروت

  
 

  :ةالمصادر الخارجی

االمتحان 
 النهائي

 النهائي
نظري   عملي   

 السعي 
 نظري  عملي

الفصل  الفصل االول
 الدراسي

  االول ــــــــــــ ١٥       ٢٥  %٦٠
 الثاني

 

المادة :ت الفصلتقدیرا
  االولى

  

  :ةمعلومات اضافی 
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  )٢(حاسبات /الفصل الدراسي الثاني – جدول الدروس االسبوعي

 
           

المالح
 ظات

 التاريخ الماده النظرية يةلالماده العم

وع
سب

 اال

عملية تشغيل الحاسبة والدخول الى نظام ال  
ms-dos 

 ١  ٢٠١١-٢-٢١ الملف الدليل,االقراص,مفهوم نظام التشغيل

ــام    االنتقال بين االقراص   ــر نظ ــراص او اوام ــين االق ــال ب االنتق
 تسمية الملفات,التشغيل

٢٠١١-٢-٢٨ 
٢ 

 ٣ ٢٠١١-٣-٧  dosاالوامر الداخلية لنظام ال ,البدائل العامة *,استخدام البدائل العامة عالمة ؟ 

  ٤ ٢٠١١-٣-١٤ date ,time ,clsاالمر  date ,time ,cls تطبيق االوامر  

  ٥ ٢٠١١-٣-٢٨ dir ,mdاالمر  dir ,mdتطبيق االمر 

  ٦ ٢٠١١-٤-٤  cdقواعد بناء الفهارس الجزئية االمر cdتطبيق االمر  

  ٧ ٢٠١١-٤-١١  rdاالمر  rdاالمر  تطبيق  

  ٨ ٢٠١١-٤-١٨ delاالمر  delاالمر  تطبيق  

  ٢٠١١-٤-٢٥ rename ,copyاالمر  rename ,copyاالمر  تطبيق  
 

٩  

 ١٠  ٢٠١١-٥-٢ vol ,verاالمر  vol ,verاالمر   تطبيق 

  ٢٠١١-٥-٩ prompt ,echo ,pathاالمر   prompt ,echo ,pathاالمر  تطبيق  
  

١١ 

 ١٢  ٢٠١١-٥-١٦ format ,editاوامر نظام التشغيل الخارجية   format ,edit تطبيق االمر  

ــر   ــق  االم  xcopy ,diskcopyتطبي
,chkdsk  

 xcopy ,diskcopy ,chkdskاالمر 
٢٠١١-٥-٢٣  

١٣ 

     ١٤  ٢٠١١-٥-٢٣ 
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  ))أستمارة الخطة التدریسیة السنویة (( 
 

صبيح عبدالوھاب عنجل .د  

 :التدریسي اسم 

drsabba٥٥ @yahoo.com البرید االلكتروني:  

 :اسم المادة  فسلجة خضر صيفية

 :مقررالفصل  ٢٠٠٨/٢٠٠٩الربيعي 

  :ةاھداف الماد  لخضر الصيفية والعوائل التي تتبع لهاتعريف الطلبة بمحاصيل ا: 

باذنجان :طرق زراعة وانتاج محاصيل الخضر للعوائل التالية 
القرعية،الخبازية،النجيلية،وطرق زراعة وانتاج الخضراوات المؤمل انتشارھا في العراق ,

  .مثل الهليون والخرشوف والقلقاس والكيل
  .رالدةرات الزراعية في محاصيل الخض

  :ةالتفاصیل االساسیه للماد

  :ةالكتب المنهجی  التوجد

  ١٩٨٩فيصل عبدالهادي المختار ,مكي علوان الخفاجي  .انتاج  الفاكهة والخضر  د -١
عز الدين سلطان محمد ,عدنان ناصر مطلوب . انتاج الخضراوات  االول والثاني د -٢
    ١٩٨٠كريم  صالح عبدول  ,

  ١٩٨١عبدالجبار جاسم ,فاخر ابراھيم الركابي .انتاج الخضر  د -٣
  ١٩٧٩عدنان ناصر مطلوب.الخضراوات العملي  د -٤

 

  :ةالمصادر الخارجی

االمتحان 
 النهائي

 النهائي
نظري   عملي   

 السعي 
 نظري  عملي

الفصل  الفصل االول
 الدراسي

١٥       ٢  %٦٠   االول ــــــــــــ ٥
 الثاني

 

المادة :رات الفصلتقدی
  االولى

  

  :ةمعلومات اضافی 
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  فسلجة خضر صيفية/الفصل الدراسي الثاني – جدول الدروس االسبوعي

:                   

  

 التاريخ الماده النظرية يةلالماده العم المالحظات

وع
سب

 اال

طـرق زراعـة وانتــاج محاصـيل العائلــة     عملية تهيئة االرض لزراعة الخضروات الصفية 
 اطةالطم,الباذنجانية

٢٠١١-٢-٢١  
١ 

زراعة درنات البطاطا نظريا وكيفية تنظيمها في  
 الحقل 

 ٢٠١١-٢-٢٨ طرق زراعة وانتاج الفلفل
٢ 

 ٣ ٢٠١١-٣-٧ الباذنجان طرق زراعة وانتاج عملية الشتل 

  ٤ ٢٠١١-٣-١٤ البطاطا طرق زراعة وانتاج زراعة البذور لبعض الخضر الصيفية 

  ٥ ٢٠١١-٣-٢٨ الخيار وقرع الكوسة طرق زراعة وانتاج لطماطة والفلفلدراسة مورفولوجية لمحاصيل ا 

  ٦ ٢٠١١-٤-٤ الرقي والبطيخ طرق زراعة وانتاج دراسة مورفولوجية للباذنجان والبطاطا  

طرق زراعة وانتاج القرع العسلي والقرع  دراسة مورفولوجية للخيار وقرع الكوسة 
 العناكي

٢٠١١-٤-١١ 
٧  

  ٨ ٢٠١١-٤-١٨ طرق زراعة وانتاج الخيار القثاء ة للرقي والبطيخدراسة مورفولوجي 

دراسة مورفولوجيـة للقـرع العسـلي     
 والعناكي وخيار القثاء 

 الباميا-العائلة الخبازية
٢٠١١-٤-٢٥ 

٩  

 ١٠  ٢٠١١-٥-٢  الذرة الحلوة-العائلة النجيلة للباميا دراسة مورفولوجية 

الخضراوات المؤمل  راعة وانتاجطرق ز  للذرة الحلوة دراسة مورفولوجية 
  ٢٠١١-٥-٩  انتشارها في العراق

١١ 

القلقاس, الخرشوف,للهليون دراسة مورفولوجية 
  الكيل

 ١٢  ٢٠١١-٥-١٦  القلقاس الكيل,الخرشوف,الهليون

تدريب حول تطبيقات عملية ألستعمال الدورات  
  الزراعية

  الدورة الزراعية في محاصيل الخضر
٢٠١١-٥-٢٣  

١٣ 
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  ))أستمارة الخطة التدریسیة السنویة (( 
 

صبيح عبدالوھاب عنجل .د  

 :التدریسي اسم 

drsabba٥٥ @yahoo.com البرید االلكتروني:  

 :اسم المادة  فسلجة ثمار بعد الحصاد

 :مقررالفصل  ٢٠٠٨/٢٠٠٩الخريفي 

  :ةلماداھداف ا  تعريف الطلبة بكيفية التعامل مع الثمار بعد حصادھا

الفقر في الوزن  للثمار بعد حصادھا واسبابه  اسباب تلف الثمار ,اھداف الخزن المبرد
تاثير الهورمونات ,مقاييس اكتمال النمو والنضج للثمار مقاييس النضج ,ومراحل التلف

التنفس وعالقته بالنضج ,طرق تقليل الفقر للثمار,التركيب الكيمياوي للثمار,على النضج 
  .والتخزين

  :ةالتفاصیل االساسیه للماد

  :ةالكتب المنهجی  التوجد

  ١٩٨٥ ٢ج ١عبداالله مخلف العاني ج.د/فسلجة الحاصالت البستانية بعد الحصاد -١
  ١٩٨٩محمد الجبوري ,عبدالحميد السامرائي .فسلجة مابعد الحصاد ترجمة  د-٢
يوسف حنا .د,عدنان ناصر .د,عبداالله مخلف .د/عناية وتخزين الفواكه والخضر   -٣

١٩٨٩   
  ١٩٨٠يوسف حنا .د,عدنان ناصر .د,عبداالله مخلف .د/عناية وتخزين الفواكه   -٤

 

  :ةالمصادر الخارجی

االمتحان 
 النهائي

 النهائي
نظري   عملي   

 السعي 
 نظري  عملي

 الفصل االول
الفصل 
 الدراسي

١٥       ٢  %٦٠   االول ــــــــــــ ٥
 الثاني

 

ادة الم:تقدیرات الفصل
  االولى

  

  :ةمعلومات اضافی 
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  فسلجة ثمار بعد الحصاد/ولالفصل الدراسي اال – جدول الدروس االسبوعي

  
                            :توقیع العمید                                                           :توقيع االستاذ

  

المال
حظا
 ت

 التاريخ الماده النظرية يةلالماده العم

وع
سب

 اال

 ١  ١٢/١٠/٢٠١٠  الفقر اثناء الخزن واسبابه  اھداف الخزن وفوائده  الصفات التشریحیة والمورفولجیة النواع الثمار  

 ٢  ١٨/١٠/٢٠١٠  اسباب تلف الثمار مراحل تلف الثمار بعد الحصاد  دراسة الصفات الطبیعیة والكیمیاویة للثمار  

 ٣  ١٩/١٠/٢٠١٠  مراحل نمو ونضج الثمار  طرق قیاس صالبة الثمار تقدیر انسجة العصیر  

  ٤  ٢٦/١٠/٢٠١٠  تقسیم الثمار الى مجامیع حسب نموھا  تقدیر الحموضة  

  ٥  ٢/١١/٢٠١٠ مقاییس اكتمال نمو ونضج الثمار  tssمجموع المواد الصلبة الذاتیة  تقدیر  
  ٦  ٩/١١/٢٠١٠  التغیرات التي تحدث في الثمار اثناءالنضج في عصیر الثمار PHتقدیر ال  
  ٧  ١٦/١١/٢٠١٠  تاثیر الهورمونات على نضج الثمار   في الثمارCتقدیر فیتامین  
كیمیاوي للثمار والتغییرات التي تحدث فیها التركیب ال  تقدیر السكریات   

  اثناء النضج والخزن
٨  ٢٣/١١/٢٠١٠  

التركیب الكیمیاوي للثمار والتغییرات التي تحدث فیها   قیاس سرعة التنفس في الثمار  
  اثناء النضج والخزن

٩  ٣٠/١١/٢٠١٠  

االضرار الفسیولوجیة والجرثومیة في الفواكه   
  والخضر بعد الحصاد 

وزن بعد الحصادوالعوامل التي تؤثر على فقدان ال
  سرعة الفقد

١٠  ٧/١٢/٢٠١٠ 

 ١١  ١٤/١٢/٢٠١٠  طرق فقدان الوزن من المحاصیل البستنیة بعد الحصاد  العوامل المؤثرة في تطور االصابات 
 ١٢  ٢١/١٢/٢٠١٠  نالتنفس وعالقته بالنضج والتخزی  الصفات المورفولوجیة والتشریحیة للثمار 
ر حسب التشابه في الصفات الثماتقسیم  

  المورفولوجیة والتشریحیة للثمار
  ٢٤/١٢/٢٠١٠  )  Q١٠(سرعة التنفس وعامل درجة الحرارة 

  
١٣ 

ثمار الفاكهة  دراسة لمقاطع عرضیة لبعض  
  والخضر

الكالیمكتیریك واسبابها والعوامل التي تؤثر على 
  سرعة التنفس

١٤  ٢٨/١٢/٢٠١٠ 

 ١٥  ٤/١/٢٠١١  االنضاج الصناعي للثمار  
 عطلة نصف السنه
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