
 المحاصيل الحقلية 
 المرحلة الثانية                                               الفصل االول 

 
 مبادىء علم البستنة المادة  

 3.5 عدد الوحدات
 ٪ 60  ساعة / اسبوع(2النظري     (
 ٪ 40  ساعة / اسبوع)3العملي      (

 
       العملي النظري       االسبوع

البستنة وتاريخ تطور علم البستنة  علم  1
 االهمية االقتصادية

 التعرف على فروع علم البستنة والمنشات البستنية  

 عمليات التكاثر المختلفة  تقسيم النباتات البستنية  2
العوامل البيئية المالئمة النتاج المحاصيل  3

 البستنية  
 زراعة البذور المختلفة 

 الظلة الخشبية في قسم البستنة والتعرف على النباتات ) الالجنسيالجنسي و ( طرق االكثار  4
 زراعة النباتات في الظلة الخشبية   ) الجنسي و الالجنسي( طرق االكثار  5
 زيارة الى مشتل  المشاتل 6
 التعرف على طرق الري والتسميد  انماط الزراعة الحقلية والعمليات الزراعية 7
 امتحان الشهر االول امتحان الشهر االول 8
 العمليات التي تجري في البيوت البالستيكية البيئة المحمية والمكيفة  9

 الجني والخزن وطرق العبئة تربية وتحسين النباتات البستنية   10
 التعرف على المخازن المبردة  اشجار الفاكهة المستديمة والمتساقطة 11
 التعرف على انتاج محاصيل بعض الخضر  ) المحاصيل الرئيسية ( نباتات الخضر  12
 التعرف على نباتات الزينة   نباتات الزينة وهندسة الحدائق 13
(  النباتات التي تحتاج الى دوراة زراعية  14

 ) محاصيل الخضر
 التعرف على انتاج نباتات الزينة  

 امتحان الفصل الثاني امتحان الشخر الثاني 15

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 

 المحاصيل الحقلية 
 المرحلة الثانية                                               الفصل االول 

 
 مكائن واالت زراعية  المادة  

 3.5 عدد الوحدات
 ٪ 60  ساعة / اسبوع(2النظري     (
 ٪ 40  ساعة / اسبوع)3العملي      (

 
       العملي النظري       االسبوع

وظائف الساحبة –أنواع الساحبات  –مقدمة  1
 الزراعية 

 تطبيق قواعد السالمة للسائق والساحبة 

 . مشاهدة بعض انواع الساحبات الزراعية  اجزاء الساحبة الرئيسية  2
 . شرح اجهزة القياس والسيطرة على الساحبة  اجزاء محرك الساحبة ووظيفة كل جزء 3
المحركات رباعية الشوط والثنائية الشوط   4

 والفرق بينهما
 . الواجبات قبل تشغيل الساحبة 

 تشغيل المحرك وكيفية ايقافه  منظومة الوقود للساحبات وأجزاؤها 5
–منظومة االشتعال للساحبات الزراعية  6

 أنواعها وأجزاؤها 
 االشارات االرشادية للسائق اثناء قيامه بالعمل الزراعي

انواعها واجزاؤها وطبيعة –منظومة التبريد  7
 عمل كل جزء 

 االجهزة المساعدة في تشغيل الساحبة وقيادتها

 ع والجهاز الفوقي مواقع عتالت جهاز صندوق السر منظومة التزييت وأجزاؤها  8
 نظرة قبل تحريك الساحبة أجهزة نقل الحركة في الساحبات  9

الجهاز  ‐جهاز علبة التروس  ‐ جهاز الفاصل 10
 جهاز النقل النهائي  ‐ألفرقي

التدريب على قيادة الساحبة من السكون وايقافها عن الحركة ،  
 . والرجوع الى الخلف 

 . ايقاف محرك الساحبة عن االشتغال  ‐ أجزاء الجهاز الهيدروليكي 11
المحراث المطرحي  ) معدات تحضير التربة  12

 (. مكوناته وأجزاءه
 كيفية ربط وفصل االالت المسحوبة 

( مكوناته وأجزاءه) المحراث القرصي  13
 . والمحراث الحفار 

 . كيفية ربط وفصل االالت نصف المعلقة 

 . االسبوع كيفية ربط وفصل االالت المعلقة  . أنواع معدات التنعيم  14
 . االدامة اليومية والتخزين  .   أنواع العازقات 15

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

 

 المحاصيل الحقلية 
 الثانية                                               الفصل االول المرحلة 

 
 مبادىء ارشاد زراعي  المادة  

 3.5 عدد الوحدات
 ٪  100  ساعة / اسبوع(2النظري     (

 
 النظري       االسبوع

 أالرشاد الزراعي ، مقدمة ، تعريفة ، فلسفة االرشاد الزراعي 1
 الزراعي، دور أالرشاد الزراعي في التنمية الريفية،موقع االرشاد الزراعي بين العلوم الزراعيةأهداف أالرشاد  2
 النظم االرشادية الزراعية ، مبادْى التنظيم ، وظائف التنظيم اإلداري  3
 التنظيم االرشادي الزراعي في العراق  4
 أالتصال ، عناصر االتصال ، التبني 5
 شادية الزراعيةالطرق والمعينات االر 6
 القيادة ، تعريف القيادة ، القائد ، أنواع القيادات وفقا للطريقة المتبعة في القيادة  7
 أنواع القيادات وفقا للطريقة المجازات ، القيادة وعالقتها بالعمل االرشادي ، صفات القائد في المجتمع الريفي 8
 التغير االجتماعي واسبابةالتغيير ، التغير والتغيير والفرق بينهما ،  9

 مبادىء االرشاد الزراعي الشرح وعرض النموذج  10
 مستويات التغير ، معوقات ومحفزات التغيير في مجال االرشاد الزراعي 11
 تخطيط البرامج االرشادية ، التخطيط االرشادي ، مبادْى التخطيط االرشادي 12
 عملية التعلم والتعليم التعلم والتعليم ،مفهوم التعلم ،  13
 نظريات التعليم االرشادي ، تعليم الكبار ، خصائص الكبار  14
15  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 المحاصيل الحقلية 
 المرحلة الثانية                                               الفصل االول 

 
 مبادئ صناعات غذائية  المادة  

 3.5 عدد الوحدات
 ٪ 60  ساعة / اسبوع(2النظري     (
 ٪ 40  ساعة / اسبوع)3العملي      (

 
       العملي النظري       االسبوع

التعريف بعلم الصناعات الغذائية وفوائد  1
 الغذاء

 التعرف على األجهزة وأجهزة تصنيع األغذية

 والمالحة وكيفية حساب تركيزها المحاليل السكرية     الكاربوهيدرات –مكونات الغذاء الماء  2
 فكرة عن طرق حفظ الطعام    البروتينات الدهون  ‐مكونات الغذاء   3
 تطبيقات في حفظ األطعمة المجمدة   االنزيمات ‐مكونات الغذاء المعادن     4
 تطبيقات في حفظ األطعمة الباردة    الفيتامينات الصبغات –مكونات الغذاء  5
النكهة والمواد –مكونات الغذاء مواد  6

 المضادة لالكسدة والمواد االخرى 
 تطبيقات في تعليب حفظ األغذية  

 –طرائق حفظ وتصنيع االغذية الحرارة  7
 المنخفضة

 العلمية في حفظ الغذاء بالملح والتخمير تطبيقات 

طرائق حفظ ونصنيع االغذية الحرارة  8
 العالية

 1  االمتحان 

–طرائق حفظ وتصنيع االغذية التجفيف  9
 والتمليح

 والتمليح–التجفيف 

 تطبيقات في تحضير المربيات طرائق حفظ وتصنيع االغذية التخمير  10
 تطبيقات في صناعة الخبز والمعجنات   طرائق حفظ وتصنيع االغذية التعليب 11
 واألسماكتطبيقات في حفظ اللحوم    تلف االغذية الطبيعي 12
 التطبيقات في صناعة التمور  تلف االغذية الكيمياوي 13
 مراجعة    تلف االغذية المايكروبي  14
اجراءات معالجة التلف وتجنب االضرار   15

 الصحية واالقتصادية 
 2  االمتحان 

 
 

 

 

 

  

  

 

 

 

 



 المحاصيل الحقلية 
 الفصل االول     المرحلة الثانية                                           

 
 خصوبة تربة واسمدة  المادة  

 3.5 عدد الوحدات
 ٪ 60  ساعة / اسبوع(2النظري     (
 ٪ 40  ساعة / اسبوع)3العملي      (

 
       العملي النظري       االسبوع

    Nتحليل التربة من حيث محتواها  خصوبة التربة    1
   pتحليل التربة من حيث محتواها  نشأة العلم وتطوره  2
     Kتحليل التربة من حيث محتواها     النمو والعامل المؤثرة فيه   3
أسس ومفاهيم أولية في خصوبة التربة   4

 والتسميد  
     Caتحليل التربة من حيث محتواها 

التربة وعناصر النتروجين والفسفور   5
والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم  

 والكبريت  
      Mgتحليل التربة من حيث محتواها 

في      Feالعناصر الغذائية الصغرى       6
 التربة وأسمدتها  

 تحليل األسمدة  

في         Znالعناصر الغذائية الصغرى     7
 التربة وأسمدتها  

    Nتحليل التربة من حيث محتواها 

           Cuالعناصر الغذائية الصغرى        8
 في التربة وأسمدتها 

   pتحليل التربة من حيث محتواها 

في          Bالعناصر الغذائية الصغرى     9
 التربة وأسمدتها  

     Kتحليل التربة من حيث محتواها    

في التربة      Mdالعناصر الغذائية الصغرى    10
 وأسمدتها  

    Nتحليل التربة من حيث محتواها 

 أنواع األسمدة  مادة التربة العضوية   11
 حلط االسمدة تقييم خصوبة التربة   12
    Nتحليل التربة من حيث محتواها  خصوبة التربة    13
   pتحليل التربة من حيث محتواها  نشأة العلم وتطوره  – 14
     Kتحليل التربة من حيث محتواها     النمو والعامل المؤثرة فيه   15

 
 

 

 

  

  

  

 

 

 



 

 المحاصيل الحقلية 
 االول المرحلة الثانية                                               الفصل 

 
 تصنيف نبات  المادة  

 3.5 عدد الوحدات
 ٪ 60  ساعة / اسبوع(2النظري     (
 ٪ 40  ساعة / اسبوع)3العملي      (

 
       العملي النظري       االسبوع

مقدمة في تصنيف النبات واهميته اسس   1
 –تصنيف 

 دراسة المظهر الخارجي للبذور 

 مورفولوجيا الساق  التصنيفالنبات و مصطلحات عامة حول  2
 مورفولوجيا الورقة المجاالت التطبيقية لعلم التصنيف   3
التبويب القديم و –انظمة التصنيف انماط  4

 –الحديث 
 تركيب الزهرة

المراتب –التسمية العلمية و قوانينها  5
 التصنيفية 

 القانون الزهري والسقط الزهري 

الصفات البدائية و المتقدمة في االجزاء  6
 –النباتية 

 الوضع المشيمي للزهرة وترتيب

الصفات الخضرية و التكاثرية و اهميتها في  7
 التصنيف

 البويضات

ترتيب االعضاء الزهرية على التخت  8
 الزهري تناظر  

 النورات المحدودة وغير المحدودة 

 الثمار وأنواعها  تميشمالزهرية ال–االنظمة الزهرية المعادلة  9
 مفتاح العوائل النباتية  طرق دراسة الوحدة التصنيفية بشكل مقارن  10
االهمية التطورية لألجزاء التكاثرية النباتات   11

 الوعائية 
 دراسة عوائل نباتية بأستعمال المفتاح

 جمع النباتات من بيئاتها  الصفات التطورية للنباتات الزهرية واصلها  12
دراسة المجاميع النباتية و التأكيد على  13

النباتات البذرية و صفات عائالت من 
 نباتات عاريات البذور 

 تجفيف النباتات وتسميةالنباتات 

 عمل نماذج نباتات ذوات الفلقة الواحدة و الفلقتين 14
وصف لعائالت مختارة من ذوات الفلقة  15

 الواحدة 
 امتحان شهري 

 
 

  

  

  

 

 



 المحاصيل الحقلية 
 المرحلة الثانية                                               الفصل االول 

 
 )2(تطبيقات في الحاسوب  المادة  

 1.5 عدد الوحدات
 ٪ 100  ساعة / اسبوع)3العملي      (

 
       العملي االسبوع

 Office2010ان يتعرف الطالب على برامج   1
 Office word 2010ان يتعرف الطالب على  برنامج   2
 Office excel 2010ان يتعرف الطالب على   برنامج   3
 Office power point 2010ان يتعرف الطالب على   برنامج   4
 Office wordان يتعرف الطالب على   مميزات برنامج    5
 excel wordان يتعرف الطالب على   مميزات برنامج   6
 office power pointان يتعرف الطالب على   مميزات برنامج   7
 ان يتعرف الطالب على  مفاتيح برامج التطبيقات 8
 الرئيسية وادراج ان يتعرف الطالب على  تبويب الصفحة  9

 ان يتعرف الطالب على  تبويب مراجعة وعرض  10
 ان يتعرف الطالب على اشرطة التنسيقات 11
 ان يتعرف الطالب على  تبويب تخطيط وتبويب معادالت 12
 ان يتعرف الطالب على  تبويب ادراج وتصميم 13
 ان يتعرف الطالب على  تبويب عرض الشريحة  14
 الطالب على  تبويب عرض وطباعة الشرائحان يتعرف  15

 
 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 



 المحاصيل الحقلية 
 المرحلة الثانية                                               الفصل الثاني 

 
 إدارة مزارع المادة  

 3.5 عدد الوحدات
 ٪ 60  ساعة / اسبوع(2النظري     (
 ٪ 40  ساعة / اسبوع)3العملي      (

 
       العملي النظري       االسبوع

1 
 مفاهيم اولية في علم ادارة مزارع 

اضية وبيانات  تطبيق على الجزء النظري واعطاءالطلبة امثلة ري
 لغرض تطبيقها عمليا

المبادئ االقتصادية المستخدمه في ادارة المزارع                            المفهوم العام لالدارة المزراعية - 2
اهمية علم ادارة المزراع ومكانته بين العلوم  3

 االخرى 
 مبدأ تعيين احسن مستوى لالنتاج  

 مبدأ العوائد الحدية المتساوية   الفرق علم ادارة وبقية العلوم الزراعية - 4
 مبدأ االحالل واالستبدال   وظائف االدارة - 5
 مبدأ تكاليف الفرصة البديلة   مواصفات المدير الناجح- 6
العوامل المحددة الختيار مشروع زراعي  - 7

 معين  
 مقاييس الكفاءة االقتصادية في المزرعة  

 حسابات المزرعة (السجالت المزرعية )  عملية اتخاذ القرارات الزراعية - 8
ادارة المزارعة ضمن ظروف المخاطرة  - 9

 واللاليقين 
 البرمجة الخطية  

 االندثار وطرق احتسابه   التكاليف االنتاجية - 10
 طرق تقييم االرض والمنشأت العقارية   حجم المزرعة (السعة المزرعية المثلى )- 11
رأس   –العمل  –طرق ادارة عناصر االنتاج   12

 المال 
 طرق االدارة المزرعية  

 الميزانية الكلية والميزانية الجزئية   المخاطر في المزرعة.  13
 امتحان امتحان 14
 مراجعة  مراجعة  15

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 المحاصيل الحقلية 

 المرحلة الثانية                                               الفصل الثاني 

 
 محاصيل زيتية وسكرية  المادة  

 3.5 عدد الوحدات
 ٪ 60  اسبوع(ساعة / 2النظري     (
 ٪ 40  ساعة / اسبوع)3العملي      (

 
       العملي النظري       االسبوع

المحاصيل الزيتية ، اهميتها االقتصادية ،   1
 اهم المحاصيل التي تمثلها الزيوت انواعها 

 التعرف على المحاصيل الزيتية وفوائد الزيوت وصفاتها الفيزيائية 

زراعتها والترب زهرة الشمس، طرق   2
المالئمة لها ، وموعد زراعتها وخدمة 

 المحصول وحصادها واالفات التي تصيبها
 طرق استخالص الزيوت بالمختبر والمعامل

السمسم طرق زراعته واهميته االقتصادية   3
والترب المالئمة له وخدمة المحصول 

 وحصاده

 الوصف النباتي للمحاصيل الزيتية واهميتها ومواصفات 
 زيوتها ومشاكلها ) السمسم(

القطن ، طرق زراعته والترب المالئمة  4
وخدمة المحصول وجنيه واالفات التي  

 تصيبه 

الوصف النباتي للمحاصيل الزيتية واهميتها ومواصفات زيوتها 
 )القطن( ومشاكلها  

فستق الحقل اهميته وطرق زراعته والترب  5
 المالئمة له وحصاده واالفات التي تصيبه 

الوصف النباتي للمحاصيل الزيتية واهميتها ومواصفات زيوتها 
 )فستق الحقل( ومشاكلها  

فول الصويا اهميته وطرق زراعته والترب  6
 اتلمالئمة له وحصاده واالفات التي تصيبه 

 الوصف النباتي للمحاصيل الزيتية واهميتها ومواصفات
 زيوتها ومشاكلها ) فول الصويا)

والعصفر اهميتهما وطرق الخروع  7
 زراعتهما والترب المالئمة لهما وخدمتهما

 الوصف النباتي للمحاصيل الزيتية واهميتها ومواصفات
 (الخروع والعصفر زيوتها ومشاكلها ( 

الوصف  , التقسية, البيئة المالئمة, الكتان  8
 االصناف , النباتي 

الوصف النباتي للمحاصيل الزيتية واهميتها ومواصفات زيوتها 
 )القصب السكري( ومشاكلها  

االنواع  , السلجم االهمية االقتصادية المنشأ 9
البيئة  , الوصف النباتي , واالصناف 

 المالئمة

الوصف النباتي للمحاصيل الزيتية واهميتها ومواصفات زيوتها 
 )الكتان ( ومشاكلها  

, ية عن المحاصيل السكريةنبذة تاريخ 10
, الترب المالئمة , التوزيع الجغرافي 

 وطرق زراعته وكمية التقاوي

 امتحان 

عمليات خدمة التربة والمحصول والتي  11
,  تشمل العزق والتسميد والخف والترقيع

 انواعه الوراثية, طرق تربية قصب السكر 

 الحقل مراحل تصنيع السكر من قصب السكر ابتداءا من 
 وانتهاءا بالمستهل 

التوزيع  ,  اهميته االقتصادية , لبنجر السكري 12
,  تطور زراعة البنجر السكري , الجغرافي 

مراحل نموه وطرق  , اهم مشاكل زراعته 
 تربيته 

الوصف النباتي للمحاصيل الزيتية واهميتها ومواصفات زيوتها 
 )البنجر السكري ( ومشاكلها  

المحاصيل الزيتية ، اهميتها االقتصادية ،   13
 اهم المحاصيل التي تمثلها الزيوت وانواعها 

 زيارة علمية الى محطة بستنة نينوى  لالطالع
 على مراحل تصنيع زيت الزيتون 

الشمس، طرق زراعتها والترب زهرة  14
المالئمة لها ، وموعد زراعتها وخدمة 

 المحصول وحصادها واالفات التي تصيبها

الوصف النباتي للمحاصيل الزيتية واهميتها ومواصفات زيوتها 
 )زهرة الشمس ( ومشاكلها  

السمسم طرق زراعته واهميته االقتصادية   15
والترب المالئمة له وخدمة المحصول 

 وحصاده

 راجعة م

 



 

 المحاصيل الحقلية 
 المرحلة الثانية                                               الفصل الثاني 

 
 مبادئ احصاء  المادة  

 3.5 عدد الوحدات
 ٪ 60  ساعة / اسبوع(2النظري     (
 ٪ 40  ساعة / اسبوع)3العملي      (

 
       العملي النظري       االسبوع

 –تعريف اإلحصاء  –مقدمة في اإلحصاء  1
   ‐طبيعة البيانات  –استعماالت اإلحصاء 

الرموز   –تقسيم المتغيرات  –المتغيرات 
 االحصائية 

 حلول تمارين  

 حلول تمارين     –التوزيعات التكرارية  2
 حلول تمارين   المجتمع والعينة  3
 حلول تمارين   عرض البيانات اإلحصائية وتبويبها 4
 حلول تمارين   )التوسط ( مقاييس التمركز  5
 حلول تمارين   مقاييس التشتت 6
‐Zالدرجة القياسية  ‐مقاييس التشتت النسبي  7

Score 
 حلول تمارين  

 Binonialالتوزيع ذي الحدين  8
Distribution   

 حلول تمارين  

 Normalالتوزيع الطبيعي   9
Distribution   

 حلول تمارين  

 حلول تمارين   اختبار الفرضيات االحصائية  10
معامل ارتباط   ‐ معامل ارتباط بيرسون 11

 سبيرمان للرتب 
 حلول تمارين  

 حلول تمارين   معامل االنحدار البسيط 12
 حلول تمارين   )T‐ test( اختبار  13
 حلول تمارين   مربع كاي   14
 حلول تمارين   امتحان  15

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 المحاصيل الحقلية 
 المرحلة الثانية                                               الفصل الثاني 

 
 بيئة نبات  المادة  

 3.5 عدد الوحدات
 ٪ 60  ساعة / اسبوع(2النظري     (
 ٪ 40  ساعة / اسبوع)3العملي      (

 
       العملي النظري       االسبوع

 التعرف على المختبر الخاص بالبيئة  مقدمة تاريخية  –تعريف علم البيئة  1
تطور مفهوم البيئة وواقع النباتات مع هذه   2

 الظروف 
 دراسة عوامل المحيط والتعرف على االجهزة المستخدمة

النوع  –انواعه   –صفاته  –المجتمع النباتي  3
 النباتي كوحدة بيئية 

 قياس عوامل الحرارة والرطوبة والضغط والرياح واالمطار 

العشيرة  –المحيٌط والعوامل المحيٌطة  4
 النباتية 

 زيارة الى محطة االنواء الجوية 

 تعريف الطالب بالمحيط النباتي والغطاء الخضري وانواعه ) الضوء( العوامل المناخية  5
 قياس الكثافة الحقلية النباتات للضوءتكييف  6
 امتحان  تكييف النباتات للحرارة  ‐عامل الحرارة  7
 دراسة التربة ومحتوياتها من المواد 1  امتحان  8
تكييف النباتات للجفاف  ‐عامل الماء  9

 والبرودة
 تعليم الطلبة كيفية تسجيل درجات الحرارة والرطوبة والرياح 

 زيارة لبعض المعامل لمعرفة طرق الحفاظ على البيئة  تاثير السواقط على النباتات –السواقط  10
 اجراءات الوقاية من التلوث الغطاء الخضري  –عامل التربة  11
تاثير هذه  –عامل الحرائق  –عامل الرياح  12

 العاملين على النبات 
 مشاهدة تكيفات النبات في الحقل لعوامل البيئة  

تلوث البيئة وطرق الحفاظ عليها من الهواء  13
 والتربة 

 مشاهدة تكيفات النبات في الحقل لعوامل البيئة  

مخاطر االشعاعات وتاثيرها على النبات   14
 والكائنات االخرى 

 جمع نماذج من الغطاء النباتي الخضري 

   2 امتحان    2 امتحان  15

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  



 المحاصيل الحقلية 
 المرحلة الثانية                                               الفصل الثاني 

 
 مبادئ احياء مجهرية  المادة  

 3.5 عدد الوحدات
 ٪ 60  ساعة / اسبوع(2النظري     (
 ٪ 40  ساعة / اسبوع)3العملي      (

 
       العملي النظري       االسبوع

نبذة تاريخية عن تطور علم اإلحياء  1
 المجهرية للتربة  

 إرشادات عامة للعاملين في مختبر االحياء المجهرية 

تقسيم احياء مجهرية التربة  تقسيم    2
Wingradsky  التقسيم تبعا لدرجات ،

الحرارة واالوكسجين ومصدر الكاربون  
 والطاقة 

 األدوات والمستلزمات واألجهزة المختبرية

مجاميع احياء مجهرية التربة  البكتريا   3
 االكتنيومايسات   

 الفحص المجهري لالحياء المجهرية فحص الفطريات 

الفطريات ، الطحالب ، الفايروسات ،  4
 االبتدائيات  

 األوساط الزرعية 

دورة الكاربون  تحلل السكريات البسيطة ،   5
 تحلل النشا والسليلوز  

 التقدير العددي والكمي لالحياء المجهرية

تحلل الكايتين والبروتين واللجنين ، الدبال   6
 وميكانيكيات تكونه   

 الفحص المجهري االحياء المجهرية الفحص البكتيري

 التعقيم النشاط اإلنزيمي في التربة وطريقة تقديره 7
التحوالت الحيوية للنتروجين  تحلل  8

االحماض النووية ،االحماض االمينية   
اليوريا في التربة ومعدنة وتمثيل النتروجين  

 الطريقة الكيميائية  ‐الطريقة الفيزيائية  ‐التطهير 

عملية النشدرة والنترجة في التربة ، األحياء   9
 المسوولة والعوامل الموثرة عليها 

 ‐ميكروسكوب ضوئي  ‐حاضنات   ‐فرن جاف  ‐األوتوكالف 
 حمام مائي  ‐طبق بتري   ‐إبرة  ‐عداد مستعمرة 

النترات والتلوث النتراتي في البيئة ،  10
 اختزال النتروجين وتطايره في التربة 

 )عد مستعمرة ‐مقياس الهيموسيتومتر (  عدد الخاليا

بصورة ( تثبيت النتروجين الجوي التكافليا   11
 )حرة 

 عزل وتنقية االحياء المجهرية وتنميتها

(   تثبيت النتروجين الجوي تكافليا   12
 ) الرايزوبيا   والفرانكيا 

 ‐ تصنيف الفطريات ‐علم الفطريات 

المايكورايزا ، انواعها وخصائصها  13
الفسلجية ودورها في نمو النبات وانتاجية  

 المحاصيل 

 التكاثر الالجنسي

 التكاثر الجنسي التحوالت الحيوية للفسفور   14
  امتحان  التحوالت الحيوية للكبريت والحديد   15

 
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

 المحاصيل الحقلية 
 الفصل الثاني                         المرحلة الثانية                       

 
 ري وبزل المادة  

 3.5 عدد الوحدات
 ٪ 60  ساعة / اسبوع(2النظري     (
 ٪ 40  ساعة / اسبوع)3العملي      (

 
       العملي النظري       االسبوع

 مسح األرض ورسم خريطة كنتورية  لمحة تاريخية .   - الري وانتشاره 1
 تصميم قناة ري وحساب كمية الحفر الردم  مصادر ونوعية ماء الري والمياه .  2
العالقات األساسية بين التربة والماء   3

 والفيض .
 قياس رطوبة التربة 

 قياسات الماء   االستهالك المائي للنبات .  4
 قياس الفيض   االحتياجات المائية وكفاءة اإلرواء .  5
 حساب االستهالك المائي واالحتياجات المائية وفترات الري  نظم الري الحقلي .  6
 حساب كفاءة اإلرواء  ضخ الماء وكلفة المياه .   7
 تقييم نظم الري الحديثة  قياس ونقل ماء الري والبزل .    8
أنواعها  –التربة المتأثرة باألمالح  9

 وطرق استصالحها . 
 حساب قدرات المضخات 

انواع  –بزل األراضي المرورية  10
المسافة بين المبازل وأعماقها  –المبازل 

 . 
 زيارة لمحطة أرصاد جوية                      

 زيارة لمشروع الري .           تصميم شبكات الري والبزل .  11
 التحري الموقعي للتربة صيانة شبكات الري والبزل .    12
 دراسة الخواص الفيزيائية للتربة  الجريان في األنابيب  13
 دراسة انواع الصخور وحمايتها من التعرية انماط التصريف  14
 امتحان  امتحان  15

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

 المحاصيل الحقلية 
 الفصل الثاني                           المرحلة الثانية                     

 
  حرية وديمقراطية  المادة  

 1 عدد الوحدات
 ٪  100  ساعة / اسبوع(1النظري     (

 
 النظري       االسبوع

 مفهوم الحرية لغة واصطالح ا  1
 أشكال الحرية 2
 أنواع الحريات 3
 ضمانات الحرية 4
 واالجتماعية والسياسية للمرأةالحريات االقتصادية  5
 امتحان شهري  6
 تعريف الديمقراطية 7
 األصل التاريخي للديمقراطية  8
 خصائص الديمقراطية 9

 مزايا المنهج الديمقراطي  10
 المكونات الرئيسة للديمقراطية 11
 انواع الديمقراطية واهم مظاهرها  12
 الدولةالديمقراطية وعالقتها بمؤسسات  13
 الضمانات التي تكفل النظام الديمقراطي 14
 امتحان شهري  15

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 المحاصيل الحقلية 
 المرحلة الثانية                                               الفصل الثاني 

 
 اللغة العربية  المادة  

 2 عدد الوحدات
 ٪  100  ساعة / اسبوع(2النظري     (

 
 النظري       االسبوع

 / أهمية اللغة العربية في تفسير كتاب هللا عز وجل /داللة اللغة العربية في القرآن والسنة /تعريف اللغة 1
 . أهم التحديات التي تواجهها اللغة العربية في الوقت الراهن 

 طريقة الكشف عن الكلمات في المعاجم العربية 2
 .طريقة كتابة الهمزة االولية والمتوسطة والمتطرفة  3
 .عالمات الترقيم  4
 . عالمات اإلع ا رب األصلية 5
 عالمات اإلع ا رب الفرعية 6
 المبتدأ والخبر 7
 1  امتحان  8
 كان وأخواتها: النواسخ 9

 إن وأخواتها  10
 . الممنوع من الصرف 11
 .قواعد العدد  12
 اللغة العربية/نص شعري لحافظ إبراهيم  13
 نص خطبة لعمر بن الخطاب إلى أبي موسى األشعري في القضاء  14
 2  امتحان  15

 
  
 


