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  ))السنویة أستمارة الخطة التدریسیة (( 
 

  عزيزمهدي عبد نجم الشمري. د
  

 :التدریسي اسم

  :البرید االلكتروني  

 :اسم المادة  زراعة االنسجة

 :مقررالفصل  خريفيال

سهولة اعطاء الطالب فكرة عامة عن اكثار النباتات بطريقة زراعة االنسجة للحفاظ على االصناف الممتازةوالتي التتكاثر ب
  بالطرق االعتيادية

  :ةاھداف الماد

تكـوين  /تكوين االجنة الجسـمية /زراعة البروتوبالست/ زراعة الخاليا العلقة/استحداث نمو الكالس / نبذة تاريخية
  انتاج المواد االيضية/االكثار الدقيق/االعضاء

  :ةالتفاصیل االساسیه للماد

  :ةالكتب المنهجی  نيرم.د/المفاهيم الرئيسية في زراعة انسجة النبات 

  :ةالمصادر الخارجی  محمد عباس.د/اساسيات زراعة الخاليا واالنسجة النباتية

  الفصل الدراسي الفصل االول  الفصل الثاني المختبرات االمتحان النهائي
         ٦  %٦٠  

٦  
 ١٤  

١٤ 

  االول
 الثاني

 

  :تقدیرات الفصل

  عملي ١٢+نظري  ٢٨%)   ٤٠(امتحان السعي من
  عملي ٢٠+ نظري  ٤٠%)               ٦٠(نهائي  ال

  :ةمعلومات اضافی
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زراعة االنسجة/الولالفصل الدراسي ا – جدول الدروس االسبوعي  
 

ةالماده النظری ةیلالماده العم المالحظات  التاریخ 

ع
بو

س
اال

 

 ١  ٨/١٠/٢٠١٠ نبذة تاريخية عن علم زراعة االنسجة   

 ٢  ١٥/١٠/٢٠١٠  استحداث ونمو الكالس   

 ٣ ٢٢/١٠/٢٠١٠ زراعة الخاليا المعلقة  

 ٤  ٢٩/١٠/٢٠١٠  الوسط الغذائي للزراعة المعلقة   

 ٥  ٥/١١/٢٠١٠  فصل وزراعة البروتوبالست   

 ٦  ١٢/١١/٢٠١٠  تكوين االجنة الجسمية  

 ٧  ١٩/١١/٢٠١٠  تكملة للمحاضرة السابقة  
 ٨  ٢٦/١١/٢٠١٠ تكوين االعضاء   
 ٩  ٣/١٢/٢٠١٠  السابقةتكملة للمحاضرة   
 ١٠  ١٠/١٢/٢٠١٠  االكثار الدقيق للنباتات   
 ١١  ١٧/١٢/٢٠١٠ تكملة لالكثار ادقيق   
٢٤/١٢/٢٠١٠  انتاج المواد االيضية     ١٢ 
٣١/١٢/٢٠١٠ تكملة للمحاضرة السابقة    ١٣ 

٧/١/٢٠١١  انتاج نباتات خالية من االمراض    ١٤ 
١٤/١/٢٠١١  مراجعه عامه   ١٥ 
٢١/١/٢٠١١  ان نهائي امتح   ١٦ 

 عطلة نصف السنة
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  ))أستمارة الخطة التدریسیة السنویة (( 
 

  عزيزمهدي عبد نجم الشمري. د
  

  :التدریسي اسم

  :البرید االلكتروني  

 :اسم المادة  مبادئ بستنه

 :مقررالفصل  الربيعي

امل المؤثرة في انتاج وزراعة المحاصـيل  اعطاء الطالب فكرة عن علوم البستنه واقسامه واهميته ودراسة بعض العو
  البستنية

  :اھداف المادة

تصـنيف  / العوامل المحددة النجاح زراعة محاصيل البستنه/القيمة الغذائية للمحاصيل البستنية /اهمية علم البستنة 
الفاكهة والخضر  دراسة انتاج/انبات البذور/التطعم والتركيب /انظمة التكاثر في محاصيل البستنه /محاصيل البستنية

  والزينه وهندسة الحدائق
  :التفاصیل االساسیه للمادة

  كريم صالح عبدول/انتاج الخضراوات 
  يوسف حنا/انتاج الفاكهة 

  :الكتب المنهجیة

  فيصل رشيد الكناني.د,مبادئ البستنه ,المشاتل واكثار النبات 
  احمد عبدالمنعم/انتاج الخضر 

  :المصادر الخارجیة

  الفصل الدراسي الفصل االول  الفصل الثاني المختبرات نهائياالمتحان ال
         ٦  %٦٠  

٦  
 ١٤  

١٤ 

  االول
 الثاني

 

  :تقدیرات الفصل

  عملي ١٢+نظري  ٢٨%)   ٤٠(امتحان السعي من
  عملي ٢٠+ نظري  ٤٠%)               ٦٠(النهائي  

  :معلومات اضافیة
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  مبادئ بستنه/الثاني الفصل الدراسي – جدول الدروس االسبوعي 
الس التاريخ الماده النظرية يةلالماده العم المالحظات

ا
وع

 ب

 ١  ١٦/٢/٢٠١١ نشاطه وتطوره واهميته,علم البستنه  التعرف على الحقول البستنية المختلفة 

 ٢ ٣/٢/٢٠١١ القيمه الغذائية للمحاصيل البستنية التمييز بين المحاصيل البستانية مع ذكر انواعها 

العوامل المحددة النجاح زراعة المحاصيل  لتعرف على المشاتل وطرق تخطيطهاا 
 البستنية

٢/٣/٢٠١١ 
٣ 

الظروف البيئية وعالقتها بنجاح زراعة  البيوت الزجاجية واشكالها وانواعها 
 محاصيل البستنه

٩/٣/٢٠١١ 
٤  

  ٥ ١٦/٣/٢٠١١ تكملة للمحاضرة السابقة البيوت البالستيكية وانواعها واشكالها 

  ٦ ٢٣/٣/٢٠١١ تصنيف النباتات البستنية االنفاق البالستيكية والظلل الخشبية 
  ٧ ٣٠/٣/٢٠١١ تكملة لمحاضرة التصنيف كيفية تخطيط وانشاء البساتين 
  ٨ ٦/٤/٢٠١١ )الخضري(التكاثر الجنسي )التكاثر(طرق التكاثر للنباتات البستانية  

  ٩ ١٣/٤/٢٠١١ )الخضري(التكاثر الالجنسي  واعهالعقل وان)الخضري (التكاثر الالجنسي  

  ١٠  ٢٠/٤/٢٠١١  التطعيم والتركيب التطعيم وطرق التطعيم 

  ١١  ٢٧/٤/٢٠١١  انبات البذور والعوامل المؤثرة فيه  التركيب وانواعه  

  ١٢  ٤/٥/٢٠١١  محاصيل الفاكهة وانتاجها  الترقيد وطرق الترقيد  

  ١٣  ١١/٥/٢٠١١  محاصيل الخضر وانتاجها  تهاالتسميد باالسمدة العضوية وطرق اضاف 

  ١٤  ١٨/٥/٢٠١١  نباتات الزينه وانتاجها  كيفية ازالة السرطانات وزراعتها في المشتل 

  ١٥  ٢٥/٥/٢٠١١  انشاء الحدائق وهندستها  التعليم وطرق التعليم 

  ١٦  ١/٦/٢٠١١  مراجعه عامه  طرق تربية اشجار الفاكهة 
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  ))یة السنویة أستمارة الخطة التدریس(( 
 

  عزيزمهدي عبد نجم الشمري. د
  

 :التدریسي اسم

  :البرید االلكتروني  

 :اسم المادة  وراثة نبات

 :مقررالفصل  الخريفي

اعطاء الطالب االسس العامة للتوارث وتعريفه بكيفية انتقال الصفات الوراثية من جيل الى اخر لتكون قاعدة لعلم تربة 
  .ةالنبات في المراحل التالي

  :اھداف المادة

االساس الكيمياوي للمادة /القانون االول والثاني/الوراثة المندلية/الخاليا وانقساماتها االختزالي واالعتيادي/نبذة تاريخية
  .الطفرات الوراثية/التغير الجيني والبيئة/االرتباط والعبور والخرائط الوراثية/االرتباط بالجنس/االلياف المتعددة/الوراثية

  :التفاصیل االساسیه للمادة

  :الكتب المنهجیة  

  محمد العزاوي.د/اساسيات في الوراثة
  حبيب المالح.د/الوراثة وتطبيقاتها 

  :المصادر الخارجیة

  الفصل الدراسي الفصل االول  الفصل الثاني المختبرات االمتحان النهائي
         ٦  %٦٠  

٦  
 ١٤  

١٤ 

  االول
 الثاني

 

  :تقدیرات الفصل

  عملي ١٢+نظري  ٢٨%)   ٤٠(تحان السعي منام
  عملي ٢٠+ نظري  ٤٠%)               ٦٠(النهائي  

  :معلومات اضافیة
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وراثة نبات/الولالفصل الدراسي ا –جدول الدروس االسبوعي   
 

 التاریخ الماده النظریة یةلالماده العم المالحظات

بو
س

اال
ع

 

 ١  ٤/١٠/٢٠١٠ علم الوراثة مقدمة تاريخية عن  مقدمة عن علم الوراثة 

 ٢  ١١/١٠/٢٠١٠  االساس السايثولوجي للوراثة المندلية  اهم صفات الكائنات المستخدمة في الوراثة 

 ٣ ١٨/١٠/٢٠١٠ االنقسام االعتيادي للخاليا العلوم المرتبطة بعلم الوراثة 

 ٤  ٢٥/١٠/٢٠١٠  االنقسام االختزالي للخاليا  الوراثة المندلية 

 ٥  ١/١١/٢٠١٠  الوراثة المندلية القانون االول لمندل  ل االولقانون مند 

 ٦  ٨/١١/٢٠١٠  القانون الثاني لمندل قانون مندل الثاني 

 ٧  ١٥/١١/٢٠١٠  التفاعل بين الجينات التفاعالت الجينية 
 ٨  ٢٢/١١/٢٠١٠ انواع النفوق الجنسي  وسائل تحديد الجنس 
 ٩  ٢٩/١١/٢٠١٠  الوراثيةاالساس الكيمياوي للمادة  حاالت السيادة 
 ١٠  ٦/١٢/٢٠١٠  االستنساخ والترجمة  االليات المتعددة 
 ١١  ١٣/١٢/٢٠١٠ االليات المتعددة  نظم تعين الجنس 
٢٠/١٢/٢٠١٠  نظم تعين الجنسي  امثلة حول الوراثة المرتبطة بالجنس   ١٢ 
٢٧/١٢/٢٠١٠ الوراثة المرتبطة بالجنس امثلة حول الوراثة المرتبطة بالجنس   ١٣ 

٣/١/٢٠١١  الخرائط الوراثية واالرتباط والعبور امثلة حول الخريطة الوراثية   ١٤ 
١٠/١/٢٠١١  التاثيرات البيئية والتغير الجنسي امثلة حول الخريطة الوراثية   ١٥ 
١٧/١/٢٠١١  الطفرات الوراثية والوراثة الكمية نظم تحديد الطفرات   ١٦ 

 عطلة نصف السنة
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  ))ة الخطة التدریسیة السنویة أستمار(( 

 
  عزيزمهدي عبد نجم الشمري. د
  

  :التدریسي اسم

  :البرید االلكتروني  

 :اسم المادة  تربية نبات 

 :مقررالفصل  الخريفي

تاهيل الطالب للعمل كمربي نبات ناجح في انتاج االصناف الجديدة وتعليمه بطرق تربية النباتات الذاتية التلقيح وخلطية 
  .ح وذات التكاثر الخضريالتلقي

  :اھداف المادة

التكرار /الفصل الجني/التغايرات الوراثية/العقم وعدم التوافق/انظمة التكاثر في النبات/نبذة تاريخية عن تربية النبات 
 والتربيـة لمقاومـة  التربية بالطفرات والهندسة الوراثيـة  /تربية نباتات ذاتية وخلطية التلقيح/التربية الذتية/الجني

  االمراض والشرايين
  :التفاصیل االساسیه للمادة

  :الكتب المنهجیة  مدحت الشاقولي/تربية النبات 

  محمد العزاوي/تربية النبات 
  ترجمة فيصل المختار/وراثة تربية النبات 

  :المصادر الخارجیة

  الفصل الدراسي الفصل االول  الفصل الثاني المختبرات االمتحان النهائي
         ٦  %٦٠  

٦  
١٤  
١٤  

 

  االول 
 الثاني

 

  :تقدیرات الفصل

  عملي ١٢+نظري  ٢٨%)   ٤٠(امتحان السعي من
  عملي ٢٠+ نظري  ٤٠%)               ٦٠(النهائي  

  :معلومات اضافیة
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  تربية نبات/الفصل الدراسي الثاني – جدول الدروس االسبوعي
ساال التاريخ الماده النظرية يةلالماده العم المالحظات وع

 ب

 ١  ١٨/٢/٢٠١١ مقدمة عن تاريخ وتطور علم تربية النبات  مقدمة حول تربية النبات  

 ٢ ٢٥/٢/٢٠١١ اهداف تربية النبات والعلوم المرتبطة به صفات مربي النبات 

 ٣ ٤/٣/٢٠١١ انظمة التكاثر في النبات اهم العوم المرتبطة  

  ٤ ١١/٣/٢٠١١ الذاتي العقم وعدم التوافق وسائل السيطرة على التزهير 

  ٥ ١٨/٣/٢٠١١ التغايرات الوراثية وعالقتها بتربية النبات انواع االزها واجزاءها 

  ٦ ٢٥/٣/٢٠١١ الفعل الجيني والمكافئ الوراثي جولة حقلية للتعرف على االزهار  
العوامل المهمة في تحديد فعل االنتخـاب   طرق التربية في النباتات البستنية 

 العوامل الوراثيةوتقدير بعض 
١/٤/٢٠١١ 

٧  

  ٨ ٨/٤/٢٠١١ التكرار الجيني التهجين واجراء الخصي 

  ٩ ١٥/٤/٢٠١١ قوة الهجين والتربية الذاتية طرق اجراء عملية الخصي الجماعي 

  ١٠ ٢٢/٤/٢٠١١  تربية نباتات الذاتية التلقيح  طرق نمو النباتات 

  ١١ ٢٩/٤/٢٠١١  ة التلقيحتربية نباتات خلطي  جولة حقلية الجراء التهجين  

  ١٢  ٦/٥/٢٠١١  تربية نباتات خضرية التلقيح  طرق االنتخاب/االنتخاب  

  ١٣  ١٣/٥/٢٠١١  تربية النباتات عن طريق الهندسة الوراثية  جولة حقلية الجراء االنتخاب 

  ١٤  ٢٠/٥/٢٠١١  تربية النباتات عن طريق الطفرات الوراثية  الحيانية الزهرية 

  ١٥  ٢٧/٥/٢٠١١  تربية النباتات   والبصل والشجر حيانية الطماطة 

  ١٦  ٣/٦/٢٠١١  مراجعه عامه  حيانية المانكو والعنب والباذنجان 
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