
  المحاصيل الحقلية
  الفصل االول                                          المرحلة الثالثة     

  
  وراثة  المادة

  3.5 الوحدات عدد
  ٪ 60  )اسبوع/  ساعة2(     النظري
  ٪ 40   )اسبوع/  ساعة3(      العملي

  
        العملي       النظري  االسبوع

تاريخ وتطوير علم  الوراثة.مقدّمة في علم   1
  الوراثة 

  دراسة المجهر االلكتروني 

الوراثة المندلية: قوانين مندل،    2
  تحورات قانون مندل

  االنقسام الميتوزي والميوزي -  مفهوم الخلية ومكوناتها

معرفة تطبيقات قوانين مندل ومعرفة   3
  نتائج التهجين الوراثي 

  (االول)  تطبيقات قوانين مندل

قواعد البيانات الوراثية، التحوير   4
  (الثاني)  تطبيقات قوانين مندل  الوراثي، الوراثة غير المندلية

نظرية الكرموسوم، الصفات المرتبطة   5
  بالجنس

  تطبيقات على السيادة التامة / االنعزاالت

تغييرات العددية والتركيبية  ال  6
  وسومات ومللكر

الوراثية بين المواقع الوراثية  القدرة على حساب المسافة 
  وحساب االرتباط

  امتحان الشهر االول   االرتباط والعبور والخريطة الوراثية   7
  الموروثات المميتة  امتحان الشهر ي األول   8
الوراثة الجزيئية: التركيب الكيميائي   9

  لألحماض النووية
  االليالت المتعددة 

التحكم تعريف الجين، التعبير الجيني،   10
  الجيني 

  وظيفة وتركيب الجينفهوم الجينات: م
  

  RNAو  DNAتركيب 
  رسم الخريطة االلكروموسومية

11  

 ترجمة وآلية نسخ - البروتين تخليق  12
  الوراثية  للمادة

  تطبيقات على االرتباط والعبور الوراثي

  االليالت المتعددة –الجينات المميتة     الطفرات الوراثية   13
الوراثة الكمية: نظرية التطور،   14

  االنتخاب الطبيعي
  التداخل البيئي الوراثي   –العبور 

  امتحان الشهر الثاني  اينبيرج، - قانون هاردي  15

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  المحاصيل الحقلية
  الفصل االول                                          المرحلة الثالثة     

  
  تصميم وتحليل تجارب   المادة

  3.5 الوحدات عدد
  ٪ 60  )اسبوع/  ساعة2(     النظري
  ٪ 40   )اسبوع/  ساعة3(      العملي

  
        العملي       النظري  االسبوع

  تمارين في االحصاء  االحصاء في عامة مراجعة  1
  االحصائية مناقشة االختبارات  اإلحصائية االختبارات  2
  العشوائي الكامل تمارين في التصميم  العشوائي الكامل  التصميم  3
4      
  تمارين في كيفية اختبار المتوسطات  طرق المقارنة بين متوسطات المعامالت  5
 العشوائية الكاملة القطاعات  تمارين في تصميم  القطاعات العشوائية الكاملة تصميم  6
7     

  الالتيني  المربع تمارين تصميم  الالتيني  المربع تصميم  8
 ذلك في البحوث  كتابة مناقشة النتائج لكل تصميم وكيفية أسلوب   1 شهري امتحان  9

10  
  العاملية تمارين في التجارب  العاملية   التجارب

11  
  االلواح المنشقة تصميمتمارين في     المنشقة االلواح تصميم  12
  المنشقة  القطاعات تصميمتمارين في   المنشقة  القطاعات تصميم  13
  تحليل االنحدار واالرتباط البسيطتمارين في   تحليل االنحدار واالرتباط البسيط  14
أسلوب كتابة التقارير العلمية وصور نشر البحوث ومراجعة   2 شهري امتحان  15

  عامة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  المحاصيل الحقلية
  الفصل االول                                          المرحلة الثالثة     

  
  مكننة محاصيل حقلية  المادة

  3.5 الوحدات عدد
  ٪ 60  )اسبوع/  ساعة2(     النظري
  ٪ 40   )اسبوع/  ساعة3(      العملي

  
        العملي       النظري  االسبوع

  Tillage Methods الحراثه طرق  تحضير التربةمعدات   1

  الزراعية  االالت تشغيل تظيمات بعض  معدات التسميد   2
  القالبة  بالمحاريث الحراثه طرق  معدات البذار والزراعة    3
  الحفاره  بالمحاريث الحراثه  طرق   معدات الزراعة متناهية الدقة   4

  الحراثه على المؤثره العوامل  معدات ري المحاصيل  5
6  

  معدات الفالحة ما بين الخطوط 
  وتعييرها  التسميد  معداث

 Fertilizers equipment  
7  

  معدات مكافحة االفات الزراعية 
    ذرب االت البذار وال

( planting and seeding machines  
8  

  معدات حاصدات الحبوب  
  البذور وتعييرها  نثر آالت

  seed broadcasters  
 1امتحان /  المحاصيل تحت التربة معدات حصاد   9

10  
  جانيات القطن 

   )الحبوب باذرات (الحبوب وتعييرها  تسطير آالت
grain drills 

  COMBINE HARVESTER  الحصاد معدات  معدات تداول ونقل الحاصالت الزراعية  11
  زيارة معمل تنقية    معدات تنظيف وتدريج المحاصيل الزراعية   12
  الية  تنظيف البذار في معمل التنقية   المحاصيل وخزنها معدات تجفيف   13
  معدات التجفيف والخزن   معدات تحضير االعالف الخضراء  14

  2امتحان /  تقدير حاجة المزرعة من الساحبات والمعدات   15

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  المحاصيل الحقلية
  الفصل االول                                          المرحلة الثالثة     

  
  حشرات محاصيل حقلية  المادة

  3.5 الوحدات عدد
  ٪ 60  )اسبوع/  ساعة2(     النظري
  ٪ 40   )اسبوع/  ساعة3(      العملي

  
        العملي       النظري  االسبوع

  ودراسة صفاتهامقدمة عامة عن الحشرات   اضرار الحشرات ومنافعها   1
اسس مقاومة االفات،طرق مقاومة    2

  الحشرات
  التعرف على الصفات العامة للحشرات ،

  التعرف على اجزاء جسم الحشرة ،منطقة الراس وملحقاتها  اجزاء جسم الحشرة،الراس وملحقاتها،  3
  وملحقاتها،التعرف على منطقة البطن والصدر   الصدر وملحقاتها،البطن وملحقاتها  4
    التطور في الحشرات  5
  امتحان اول  امتحان فصلي اول لالسابيع االربعة االولى  6
حشرات المحاصيل الحقلية،تصنيف   7

الحشرة مع دورة الحياة والمكافحة على  
  الحنطة والشعير

التعرف على الحشرات المذكورة في المحاضرات النظرية من 
االطوار مع مظاهر االصابة حيث الشكل الخارجي لها ووصف 

  والضرر وتشمل الحشرات المذكورة في الجزء النظري
8      
    حشرات الذرة،حشرات الرز   9

    حشرات المحاصيل البقولية   10
    امتحان فصلي ثاني  11
    حشرات القطن   12
    حشرات البنجر السكري،حشرات التبغ   13
    حشرات المحاصيل الزيتية   14
  زيارة حقلية   الحشرات ومنافعها اضرار   15

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  المحاصيل الحقلية
  الفصل االول                                          المرحلة الثالثة     

  
  استصالح اراضي  المادة

  3.5 الوحدات عدد
  ٪ 60  )اسبوع/  ساعة2(     النظري
  ٪ 40   )اسبوع/  ساعة3(      العملي

  
        العملي       النظري  االسبوع

  برنامج استصالح االراضي الملحية   مشكلة الملوحة وأثرها على اإلنتاج الزراعي    1

مشكلة الملوحة في العراق في الماضي   2
  والحاضر  

  المسوحات والتحريات الحقلية والمختبرية 

  الحسابات والتصاميم والقرارات   مصادر مكونات األمالح    3
  التنفيذ   الخصائص الفيزيائية والكيميائية لألمالح   4
  االستزراع وإدارة االراضي المستصلحة  تأثير ملوحة التربة على النبات    5
  التربة  ملوحة  قياس طرق  تصنيف وتسمية الترب المتأثرة بالملوحة    6
  طرائق قياسات ملوحة التربة   نوعية مياه الري   7
  1فصلي امتحان   1امتحان فصلي   8

  حساب القطع والردم  استصالح األراضي الصودية    9

  حسابات متطلبات الغسيل  األراضي الجبسية واستصالحها  10
  حسابات االحتياجات الجبسية الستصالح االراضي الصودية   األراضي الكلسية واستصالحها  11
    االراضي الصحراوية والغدقة واستصالحها   12
  سفرة علمية ألحد مشاريع االستصالح   والطينية واستصالحهااالراضي الرملية   13
    مشكلة الملوحة وأثرها على اإلنتاج الزراعي    14

  2امتحان فصلي   2امتحان فصلي   15

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  المحاصيل الحقلية
  الفصل االول                                          المرحلة الثالثة     

  
  محاصيل علف  المادة

  3.5 الوحدات عدد
  ٪ 60  )اسبوع/  ساعة2(     النظري
  ٪ 40   )اسبوع/  ساعة3(      العملي

  
         العملي       النظري  االسبوع

1  
  البقوليات العلفية  

  العلف العلمي للمحصولتعريف باالسم االنكليزي واالسم 
  

  للجت  النباتي الوصف  ألجت المعمر  2
3  

  ألجت المعمر
 المستخدمة  الكيمياوية االسمدة/ الجت زراعة مواعيد

  البذار  كميات/ الزراعة مواعيد/
4  

  الجت الحولي 
 الزراعة مواعيد / (الحولي الجت  ) للكرط النباتي الوصف

  البذار  كميات/ الزراعة طرق  / الكيمياوية االسمدة/
  البرسيم الحلو و البرسيم المصري   5

  
 الزراعة مواعيد / المصري للبرسيم النباتي الوصف

  البذار  كميات/ الزراعة طرق  / الكيمياوية االسمدة/
 فول – الماش – العلف لوبيا  – للكشون النباتي الوصف  الكشونيات  6

 طرق  / الكيمياوية االسمدة/ الزراعة مواعيد / الصويا
  البذار كميات / الزراعة

7  
  الهرطمان

  امتحان  امتحان  8
9  

  (الشعير والشوفان)  النجيليات العلفية
 الزراعة  مواعيد/ والشوفان للشعير النباتي الوصف

  البذار كميات/ الزراعة طرق / الكيمياوية االسمدة/
10  

  الذرة الصفراء
 االسمدة / الزراعة مواعيد / الصفراء  للذرة النباتي الوصف

  البذار  كميات/ الزراعة طرق / الكيمياوية
11  

 -  دانيوالحشيش الس - البيضاء الذرة 
  الدخن

 السوداني  والحشيش البيضاء للذرة النباتي الوصف
 طرق / الكيمياوية االسمدة/ الزراعة مواعيد /والدخن
  البذار كميات / الزراعة

 فول– الماش – العلف  لوبيا  – الكشون  12
 عنها مختصرة تعطى معلومات الصويا

 االصلي  وموطنها اهميتها /
 الغذائية القيمة/ العلفية واستعمالتها

  البذور انتاج/

  ف. طرق تقديرها والعوامل المؤثرة المخاليط العلفية. نوعية العل
  العلفية للمحاصيل النوعي التقييم  13

  امتحان  الدريس  14
15  

  السيالج
للمحاصيل البقولية المزروعة توزع زيارات ومشاهدات حقلية 

  على الدروس العملية

  

  

  

  

  

  



  المحاصيل الحقلية
  الفصل الثاني                                           المرحلة الثالثة     

  
  محاصيل الياف  المادة

  3.5 الوحدات عدد
  ٪ 60  )اسبوع/  ساعة2(     النظري
  ٪ 40   )اسبوع/  ساعة3(      العملي

  
        العملي       النظري  االسبوع

 االلياف محاصيل عن تعريفية مقدمة  1
  العالمي االنتاج و االقتصادية واالهمية

  التعرف على نبات وبذور القطن

االستعماالت   تقسيم األلياف حسب  2
  الصناعية

  االلياف  مجال في المستعملة االجهزة عن فكرة

الخواص الطبيعية والكيميائية والهندسية   3
  لاللياف 

  ورطوبة  والمتانة والنضج  والنعومة التيلة طول حساب طرق
  التيلة 

وعملية  - تكنولوجيا االلياف اللحائية   4
  التعطين 

  الوصف النباتي للعائلة الخبازية 

 و  االلياف محاصيل زراعة معوقات  5
  عليها  التغلب الى  المؤدية الوسائل

  والمحصول التربة خدمة  وعمليات  النباتي الوصف - القطن 

  االتواع االقتصادية، القطن،المنشأ،االهمية  6
  البيئية  الظروف العالمي، ،االنتاج

  التعريف بعملية الجني الميكانيكي للقطن 

الصفات الفيزياوية اللياف القطن   - التعريف بعملية حلج القطن   واصنافه القطن انواع  7
  غزل وإنتاج الخيوط  /

 ،  القطن ،حلج القطن شعرة نشوء  8
  القطن  لشعرة اخرى استعماالت

  تنظيف القطن ورتبه

الكتان  األهمية األقتصادية لمحصول  9
  والظروف البيئية 

 والمحصول التربة خدمة عمليات -  للكتان  النباتي  الوصف
  الكتان الياف -  استخالص طرق و للكتان

 ، المنشأ ، والمنشوري الهندي الجوت  10
 االستعماالت، االهمية االقتصادية،

  الظروف البيئية  ، االنواع

 والمنشوري واالخضر االحمر  للجوت النباتي الوصف
  والتمييز بينهما

 االقتصادية، االهمية ، المنشأ الجلجل،  11
  البيئية  الظروف ، االنواع االستعماالت،

  والمحصول  التربة خدمة  وعمليات للجلجل النباتي الوصف

 االقتصادية، االهمية ، المنشأ  ،السيسال   12
  البيئية  الظروف ، االنواع االستعماالت،

 التربة خدمة  وعمليات للسيسال النباتي الوصف
  والمحصول 

 االقتصادية، االهمية ، المنشأ ،الرامي   13
  البيئية  الظروف ، االنواع االستعماالت،

  والمحصول  التربة خدمة  وعمليات للرامي النباتي الوصف

والجلجل  الجوت الياف استخالص طرق  14
  والرامي 

  –الرامي  –الجلجل  - التعرف على نبات وبذور الجوت
  ومحاصيل أخرى –السيسال 

 الرامي نمو في تؤثر التي البيئية العوامل  15
  التعطين  وعملية

  االلياف زيارة الحقول المزروعة بمحاصيل 

  

 

 

 

  



  المحاصيل الحقلية
  الفصل الثاني                                           المرحلة الثالثة     

  
  محاصيل حبوب   المادة

  3.5 الوحدات عدد
  ٪ 60  )اسبوع/  ساعة2(     النظري
  ٪ 40   )اسبوع/  ساعة3(      العملي

  
        العملي       النظري  االسبوع

 في الحبوب لمحاصيل االقتصادية االهمية  1
  والعالم  العراق

  الحبوبي  تعريف باالسم االنكليزي واالسم العلمي للمحصول 

 –السيقان واألفرع  –الوصف النباتي للمحصول : ( الجذور  - 
الثمار           والبذور) ورسم أجزاء  –األزهار  –األوراق 

  . الحبوبالنباتات  لكل محصول من المحاصيل 

المزروعة توزع  الحبوبيةزيارات ومشاهدات حقلية للمحاصيل 
  على الدروس العملية

  في المهمة الحبوب محاصيل نشوء مناطق  2
  العالم

 

 العراق  في الحبوب  محاصيل انتاجية  3
  انخفاضها واسباب

 

 في االقتصادية االهمية, الحنطة محصول  4
  والعالم  العراق

 والمحصول التربة خدمة  وعمليات للحنطة النباتي  الوصف

 التربة خدمة عمليات , الحنطة لمحصو  5
  والمحصول 

= 

 في االقتصادية االهمية, الشعير محصول  6
  والعالم  العراق

 والمحصول التربة خدمة وعمليات للشعير النباتي  الوصف

 التربة خدمة عمليات , الشعير محصول  7
  والمحصول 

= 

   اإلمتحان  8

 في االقتصادية االهمية , الصفراء الذرة  9
  والعالم  العراق

 التربة خدمة وعمليات الصفراء للذرة النباتي  الوصف
 والمحصول 

 التربة خدمة عمليات  , الصفراء الذرة  10
  والمحصول 

= 

 في االقتصادية االهمية , الرز محصول  11
  والعالم  العراق

 والمحصول  التربة خدمة وعمليات للرز النباتي  الوصف

ى  التربة خدمة علميات , الرز محصول  12
  والمحصول 

= 

 في االقتصادية االهمية , البيضاء الذرة  13
  والعالم  العراق

 التربة  خدمة وعمليات البيضاء للذرة النباتي  الوصف
 والمحصول 

 التربة خدمة عمليات, البيضاء الذرة  14
  والمحصول 

= 

 التربة خدمة وعمليات للشيلم والشوفان النباتي  الوصف  الشيلم والشوفان  15
 والمحصول 

  

  

  

  



  

  المحاصيل الحقلية
  الفصل الثاني                                           المرحلة الثالثة     

  
  محاصيل بقول  المادة

  3.5 الوحدات عدد
  ٪ 60  )اسبوع/  ساعة2(     النظري
  ٪ 40   )اسبوع/  ساعة3(      العملي

  
        العملي       النظري  االسبوع

  البقوليات اهمية  ،  البذرية  البقولية المحاصيل  1
  التغذية  في

  بالباقالء التحسس ظاهرة

  ، العقد تكوين ، تكافليا  النتروجين تثبيت   2
  تثبيت جينات هندسة ، التلقيح الخلطي مجاميع

  النتروجين

 ، البيئية  العوامل ، النتروجين تثبيت على المؤثرة العوامل
  . البكتيري  باللقاح المعاملة

  المحاصيل  تعاقب -  الباقالء  المتداخلة  الزراعة  3
  األهمية ،  الجغرافي التوزيع  ، المنشأ ، الباقالء  4

  .الباقالء ، استعماالت االقتصادية
  .ومقاومتها اآلفات ، والمحصول التربة خدمة عمليات -  الباقالء

  الكيمياوي التركيب ، للباقالء الغذائية القيمة  5
  الوراثية المصادر ،االصناف ، للبذور

زيارات ومشاهدات حقلية للمحاصيل البقولية المزروعة توزع على  
  الدروس العملية 

 ،الحصاد النضج ، الباقالء تربية  برامج  6
  . الحاصل ،مكونات

  اإلنبات األرضي واإلنبات الهوائي وزراعة البذور 

  ، واالستعمال االقتصادية  االهمية ، الحمص  7
  . الحمص الكيمياوي لبذور التركيب

  امتحان

8  
 النتروجين تثبيت ، الحصاد ، األصناف
  للحمص

السيقان واألفرع   –الوصف النباتي للمحصول : ( الجذور  - الحمص
الثمار           والبذور) ورسم أجزاء   –األزهار  –األوراق   –

  المحاصيل البقولية. النباتات  لكل محصول من 
 الغذائية  القيمة ، االقتصادية األهمية ، العدس  9

  .، الحصاد ،النضج
 التربة  خدمة ،عمليات البيئية  المتطلبات  ، النباتي الوصف -  العدس

  الغذائية القيمة ،  االقتصادية األهمية الماش،  10
 .الحصاد ، ،النضج

 التربة  خدمة ،عمليات البيئية  المتطلبات ، النباتي الوصف -الماش 

  القيمة ،  االقتصادية األهمية الفوصوليا،  11
 .الحصاد ، ،النضج الغذائية

التربة  خدمة ،عمليات البيئية المتطلبات ، النباتي الوصف -الفوصوليا 

  الغذائية القيمة ، االقتصادية األهمية اللوبيا،  12
 .الحصاد ، ،النضج

 التربة  خدمة ،عمليات البيئية  المتطلبات ، النباتي الوصف -اللوبيا 

  القيمة ، االقتصادية  األهمية الصويا،  فول  13
 .الحصاد ، ،النضج الغذائية

  خدمة ،عمليات البيئية المتطلبات ، النباتي الوصف -الصويا  فول
 التربة 

  القيمة ، االقتصادية  األهمية الحقل، فستق  14
 .الحصاد ، ،النضج الغذائية

  خدمة ،عمليات البيئية المتطلبات ، النباتي الوصف -الحقل  فستق
 التربة 

 الغذائية  القيمة ، االقتصادية األهمية البازالء ،  15
  الحصاد ، ،النضج

 التربة  خدمة ،عمليات  البيئية  المتطلبات ، النباتي الوصف -البازالء 

  

 

 

 

  



  المحاصيل الحقلية
  الفصل الثاني                                           المرحلة الثالثة     

  
  امراض محاصيل حقلية  المادة

  3.5 الوحدات عدد
  ٪ 60  )اسبوع/  ساعة2(     النظري
  ٪ 40   )اسبوع/  ساعة3(      العملي

  
        العملي       النظري  االسبوع

ألمراض المحاصيل األهمية االقتصادية   1
القدرة االمراضية - المرض  النباتي- الحقلية

  للمسبب المرضي 

 تحضير الشرائح ودراستها  - طرق دراسة االمراض النباتي
 
 

لكائنات الحية المسببة ألمراض النبات ا  2
  الشعير و أمراض الحنطة 

  الفطريات وانماء عزل طرق
 امراض الحنطةوصف   3

  
  الشعير امراض وصف   امتحان  4
  الصفراء الذرة امراضوصف   أمراض الذرة الصفراء   5
أمراض الذرة   - أمراض زهرة الشمس   6

  البيضاء
  أمراض الذرة البيضاء  - أمراض زهرة الشمس وصف 

 البيضاء الذرة أمراض  -  الشمس زهرة أمراض وصف  امتحان  7
 البيضاء الذرة أمراض  -  الشمس زهرة أمراض وصف  - مراض السمسم - أمراض العصفر   8
أمراض فستق  - أمراض فول الصويا   9

  الحقل
 البيضاء الذرة أمراض  -  الشمس زهرة أمراض وصف

أمراض البنجر  -  أمراض قصب السكر  10
  السكري 

 السكري  البنجر أمراض -  السكر قصب أمراض  وصف

 الكتان أمراض -  القطن أمراض وصف  أمراض الكتان  - أمراض القطن   11
 العلف  محاصيل أمراض وصف  أمراض محاصيل العلف  12
 البقولية المحاصيل أمراض وصف  أمراض المحاصيل البقولية   13
  الرز  امراض  وصف  أمراض التبغ.  14
  امتحان  امتحان  15

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  المحاصيل الحقلية
  الفصل الثاني                                           المرحلة الثالثة     

  
  تربية نحل   المادة

  3.5 الوحدات عدد
  ٪ 60  )اسبوع/  ساعة2(     النظري
  ٪ 40   )اسبوع/  ساعة3(      العملي

  
        العملي       النظري  االسبوع

تاريخ النحالة في العالم،االهمية االقتصادية    1
  لتربية النحل 

التشريح الخارجي للشغالة،زوائد الراس العيون،قرون  
االستشعار،اجزاء الفم،الصدروزوائده االرجل ،االجنحة،البطن،غدد  

  الشمع غدد الرائحة،الة اللسع 
التشريخ الداخلي الجهاز الهضمي،جهاز االخراج،الجهاز    طائفة نحل العسل،الملكة   2

العصبي،جهازالدوران،الجهاز التناسلي النثوي والذكري ،الغدد  
  البلعومية،الغدد الفكية،غدد المستقيم 

  التعرف على ادوات ومستلزمات النحالة  تكملة افراد الطائفة الشغالة،الذكر   3

  التعرف على انواع خاليا النحل واجزاء الخاليا الحديثة   تقسيم وتصنيف النحل  4
  امتحان اول عملي   نظريامتحان اول   5
  زيارة الحد المناحل والتعرف على افراد طائفة نحل العسل  التطريد في النحل   6
نبذة تاريخية عن انتاج الملكات،طرق تربة    7

  الملكات 
 انواع طرود النحل ،التطريد الصناعي وطرق تقسيم طوائف نحل العسل

كات ،طريقة ملر،طريقة دولتل،طريقة  الطرق الصناعية لتربية المل   تغذية طوائف نحل العسل  8
  جنتر لتربية الملكات

  االجراءات الوقائية لمنع حدوث السرقة في طوائف نحل العسل  السرقة في طوائف نحل العسل  9
زيارة الحد المناحل للتعرف على كيفية فحص الخاليا وكذلك للتعرف    انشاء المناحل   10

  على شروط انشاء المناحل 
  امتحان فصلي عملي ثاني   نظري ثانيامتحان    11
اهمية نحل العسل في تلقيح المحاصيل واشجار    12

  الفاكهة 
   المستلزمات النحلية والجدوى االقتصادية

  النحل   نشاط على تؤثر  التي البيئية العوامل  العوامل البيئية المؤثرة على نشاط نحل العسل  13
العالم،االهمية االقتصادية  تاريخ النحالة في   14

  لتربية النحل 
التشريح الخارجي للشغالة،زوائد الراس العيون،قرون  

االستشعار،اجزاء الفم،الصدروزوائده االرجل ،االجنحة،البطن،غدد  
  الشمع غدد الرائحة،الة اللسع 

 وطرق العسل نحل وأمراض  أمراض  15
  مكافحتها 

  االقتصادية  والجدوى النحل تربية متطلبات

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  المحاصيل الحقلية
  الفصل الثاني                                           المرحلة الثالثة     

  
  2تطبيقات في الحاسوب   المادة

  3.5 الوحدات عدد
  ٪ 100   )اسبوع/  ساعة3(      العملي

  
        العملي  االسبوع

 تاريخه  وماهو االنترنت ماهو الطالب يتعرف  1
 االنترنت مزايا عن  الطالب يتعرف  2
 وتاريخها  الشبكات عن على  الطالب يتعرف  3
  المهمة المصطلحات بعض على  الطالب يتعرف  4
 ومشاكلها  الشبكات ومعيارية تصنيف  على  الطالب يتعرف  5
 االنترنت  الى الوصول وسائل على  الطالب يتعرف  6
 االنترانت و االنترنت على  الطالب يتعرف  7
 االلكتروني والبريد المتصفحات على  الطالب يتعرف  8
 الشبكة في البحث على  الطالب يتعرف  9

 االنترنت  على الفايالت  انواع على  الطالب يتعرف  10
 االنترنت  بشبكة االتصال صيغ على  الطالب يتعرف  11
 URL, ISP address و المودم على  الطالب يتعرف  12

 االنترنت  شبكة عبر االتصال ميكانيكية على  الطالب يتعرف  13
 يعمل  وكيف  TCP/IP على  الطالب يتعرف  14

 Proxy البروكسي على  الطالب يتعرف  15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  المحاصيل الحقلية
  الفصل الثاني                                           المرحلة الثالثة     

  تكنولوجيا بذور  المادة

  3.5 الوحدات عدد
  ٪ 60  )اسبوع/  ساعة2(     النظري
  ٪ 40   )اسبوع/  ساعة3(      العملي

  
        العملي       النظري  االسبوع

  وعمل مقاطع البذورتشخيص البذور  ISTA  - البذور وأهداف تكنولوجيا تعريف  1
  طرق واسس اخذ النماذج الغراض الفحص   العوامل المؤثرة عليها  –انواعها   – االزهار  2
  اختبار نقاوة ونظافة البذور    - الثمرة   -البذرة تركيبها وتصنيفها   3
  الرطوبة وطرق تقديرها في البذور   الكمون واضراه واسبابه   -االنبات وانواعه   4
  تقدير الوزن االختباري ودليل البذور  البذور تنشيط   5
  كيفية اجراء اختبار االنبات  التقاوي واهميتها    6
  1امتحان /  انتاج وتصديق البذور   7
  تقييم البادرات النابتة  التفتيش الحقلي    8
  اختبار الحالة الصحية للبذور   - التجفيف   –الحصاد  –اعداد البذور   9

  تقديرحيوية البذور باستخدام ملح التترازوليوم   المحاصيل  اهم بذور انتاج في االساسية القواعد  10
  اختبار قوة االنبات  انواعه استخدام المبيدات في المخازن  - الخزن  11
  اختبار تنفس البذور  تسويق البذور   12
بعض المصطلحات ذات صلة بتكنولوجيا    13

  البذور 
  زيارة لمعمل التنقية اوالشركة العامة لتجارة الحبوب

  التقارير العملية النهائية   قانون البذور والتقاوي   14
  2امتحان /  امتحان    15

  

 

 

 


