
  المحاصيل الحقلية
  الفصل االول                                           المرحلة الرابعة     

  
  نباتات عقاقير   المادة

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

  
        العملي       النظري  االسبوع

     -  تعريف النباتات الطبية  مقدمة عن النباتات الطبية    1
وحسب أهميتها   تقسيم النباتات الطبية  2

  والكيميائيبة العالجية
  الصناعي)  –الكيمياوي  –(النباتي   تقسيمات النباتات الطبية

  العالجي)   - (الصناعي تقسيمات النباتات الطبية  الزيوت الطيارة وتركيبها   3
  األجزاء المهمة والمستخدمة في المجال الطبي واوقات الجني   القلويدات وتركيبها  4
  نظافة المنتجات الطبية  الكاليكوسيدات وتركيبها  5
  الصفات الفيزيائية والكيميائية للنباتات العطرية   التانينات وتركيبها  6
المسار الحيوي لتخليق المواد الفعالة في   7

  النبات  
  استخالصها بالتقطير  –االستخدام الصناعية للزيوت العطرية 

  طرق استخالص الزيوت العطرية  طرق زراعة واكثار النباتات الطبية   8
نموها وانتاجها  العوامل البيئية المؤثرة في   9

  (الحرارة والضوء التربة والماء) 
  امتحان 

أهمية العوامل الوراثية في  نمو وإنتاج    10
  النباتات الطبية 

  االستخالص بالمذيبات  

  التحلل االنزيمي  –الوخز  –االستخالص : بالكبس   امتحان  11
  بعض النباتات العطرية   األسماء العلمية لها وبيئة نمو كل منها  12
موعد قطف أو قطع الجزأ االقتصادي   13

  الحاوي على المادة الفعالة 
  بعض النباتات العطرية 

الظروف المالئمة لخزن النماذج والعقاقير   14
الطبية وحسب محتواها من المركبات 

  الطبية 

  بعض النباتات العطرية 

التعرف على اهم األجهزة والمعدات   15
المختبرية الخاصة باستخالص وبتقدير 

  المواد الفعالة 

  بعض النباتات العطرية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  المحاصيل الحقلية
  الفصل االول                                           المرحلة الرابعة     

  
  فسلجة نبات  المادة

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

  
        العملي       النظري  االسبوع

  المحاليل تحضير   كيفية  مقدمة في فسلجة النبات    1
  المحاليل انواع  تركيب الخلية    2
  البذور  انبات  على مختلفة ملحية  تراكيز  تأثير  رب ش الت –االنتشار  –االزموزية   3
  النباتات  بعض ونمو على انبات  والقلوية  الحموضة تأثير  المحاليل الغروية   –المحاليل   4
  المحاصيل  بعض  نمو والصغرى في  الكبرى المغذيات تأثير    امتصاص الماء وحركته داخل النبات   5
  والتنافذ  التشرب ظاهرة دراسة  آلية االمتصاص   6
  النفاذية – والبلزمة االنتشار ظاهرة دراسة  العوامل المؤثرة على امتصاص الماء   7
  قياس  التركيب الضوئي   -تغذية المحاليل  النتح والعوامل المؤثرة عليه    8
  حساب كفاءة التركيب الضوئي    امتحان  9

  امتحان  التنفس والعوامل المؤثرة عليه    10
  قياس المساحة الورقية ودليل المساحة الورقية  -  قياس صفات النمو   التركيب الضوئي والعوامل المؤثرة عليه    11
العناصر الغذائية والية االمتصاص العوامل     12

    هاالمؤثرة على امتصاص
  النبات في الكلوروفيل  قياس

  ياس التنفس  ق   يه سكون البذور والعوامل المؤثرة عل   13
  تأثير بعض منظمات النمو النباتية .      طرق كسر السكون   –  14
  امتحان  منظمات النمو النباتية   –  15

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  المحاصيل الحقلية
  

  الفصل االول                                           المرحلة الرابعة     

  
  حياتية ادغال  المادة

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

  
        العملي       النظري  االسبوع

  حفظهاجمع النماذج النباتية وطرق   التقسيمات المتبعة في االدغال   1
  العائلة النجيلية  الصفات المورفولوجية لالدغال   2
  –العاقول  –الكرط  –السوس  –العائلة البقولية / الحندقوق   خصائص نباتات االدغال  3

  الخرنوب
  الهرطمان العلفي   تطور ونضج بذور االدغال  4
  ام الحليب   –اللزيج  –الكلغان  –العائلة المركبة/ الكسوب   ات البراعم في االدغال المعمرةسب  5
  رغيلة  –سليجة  –الطرطيع  –العائلة الرمرامية/ الرغل     6
  حويرة  –العائلة الصليبية/ الجنيبرة   تاثير االدغال في المحاصيل االقتصادية  7
المنتجات الطبيغية المماثلة للمواد    8

  االليلوباثية 
  السعد  –زباد  عائلة اذان الصخلة/

طرق االستخالص لالختبارات الحياتية   9
  والتشخيص

 –العائلة الحميضية / عصى الراعي العائلة الخبازية/ الخباز ، 
  الحميض

  عنيب الذيب   –العائلة الباذنجانية / الداتورة   اخطر االدغال في العالم  10
  كطب ، العائلة العليقية / مديد عائلة خناق الدجاج /   اإلنبات على  المؤثرة العوامل  11
  الجزر البري  - العائلة المظلية / زند العروس   األعشاب  بذور عمر طول  12
  منقار اللقلق   –العائلة الجنائنية / البختاري   أنواع مفيدة من الحشائش البرية  13
  الحشائش عتبات  14

  
  عائلة ام الحليب / خناق الدجاج  

  امتحان  امتحان  15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  المحاصيل الحقلية
  الفصل االول                                           المرحلة الرابعة     

  
 إدارة محاصيل حقلية   المادة

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

  
        العملي       النظري  االسبوع

 االنبات والعوامل البيئية التي تؤثر على االنبات  المحصول وعالقته بحياة االنسان  1
  العوامل المتحكمة بإنتاجية المحصول   2

 عمليات خدمة التربة   3
 عمليات خدمة التربة والمحصول   4

 , مكافحة االدغال
 االنبات والعوامل البيئية التي تؤثر على االنبات 

 عمليات خدمة التربة   5
اهم مبيدات االدغال الشائعة في المحاصيل   6

 الرئيسية
 واآلت التسوية   االالت المستعملة في الحراث والتنعيم

 امتحان عملي  امتحان نظري   7
 وطرق الري الري والصرف  انظمةالري وطبيعة السواقي,قنوات الري   8
 المقنن المائي لبعض المحاصيل واهميته مواصفات نظام الري الجيد  9

 االسمدة والتسميد السماد العضوي   10
 عملي  إمتحان كميات البذار –نوعية البذرة  - االبذور  11
 نباتات االدغال وكيفية مكافحتها   12

الكثافة النباتية وكميات البذار بحسب   13
 المحصول

 استعمال الكيمياويات في مكافحة االدغال

 امتحان عملي    14

 زيارة حقلية امتحان نظري   15

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  المحاصيل الحقلية
  الفصل االول                                           المرحلة الرابعة     

  
  استزراع اراضي  المادة

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

  
        العملي       النظري  االسبوع

يقوم الطلبة بعدة تجترب باشراف مدرس المادة (اجراء قسم   المحاصيل انتاج عوامل  1
  لنباتات بيئة مائية ) وتشخيهصا

    النحاصيل  انتاج في  الكربوني  التمثيل  2
  مقارنة االنبات والنمو في ترب ملحية   االنتاجية زيادة عوامل  3
  الزراعة في ترب جبسية وكلسية مع اجراء المقارنة  االنتاجية  وزيادة  النتروجين تثبيت  4
 المصروفة الطاقة عالقة  5

  المحصول بانتاجية
  مقارنة ري كافي مع ري غير كافي لمحصول معين

  مقارنة معايير النمو في تربة حصوية وأخرى اعتيادية   الحصاد بعد ما ضائعات  6
  وعالقتها المحاصيل نباتات  في التفرع  7

  باالنتاجية 
  مقارنة عدة محاصيل تزرع في تربة جيدة

  1امتحان فصلي   1امتحان فصلي   8
  زراعة محصول معين وريه بالماء المالح  والطينية  الرملية االراضي عيوب  9

  زيارة لمنطقة ملحية و تشخيص نباتاتها   والكلسية الجبسية االراضي عيوب  10
  زيارة لمنطقة جبسية وتشخيص نباتاتها   االراضي عيوب معالجة  11
    العيوب ذات االراضي استزراع  12

  لطوبوغرافية 
  مقارنة نمو النباات في تربة رملية و اعتيادية 

  الالزمة لتربة رملية وأخرى مزيجيةمقارنة كمية الماء   الزراعة دالئل  13
زيارة لحقل مزروع بنبات بقولي لالطالع على حجم وعدد    التربة  احياء  14

  البكتريا المثبتة للنيتروجين  
15      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  المحاصيل الحقلية
  الفصل االول                                           المرحلة الرابعة     

  
  وراثة جزيئية   المادة

  3 الوحدات عدد
  ٪  100  )اسبوع/  ساعة2(     النظري

  
       النظري  االسبوع

  مقدمة عن علم الوراثة الجزيئية   1
  جزيئات الحياة   2
    - التراكيب المختلفة للبروتينات  3
  االنزيمات وتصنيف االنزيمات  4
  تركيبها  - االحماض النووية   5
6  Dna  المادة الوراثية في معظم الكائنات  
7    
  النيوكليوتيدات   8
  السكريات  - الكاربوهيدرات   9

  الخلية بدائية النواة   10
  )1امتحان فصلي(  11
  االستنساخ  12
  الوراثيةالشفرة   13
  الهندسة الوراثية   14
  تفاعل البوليميريز المتسلسل   15

  

 

 
 
 
 
 
 

  المحاصيل الحقلية
  الفصل االول                                           المرحلة الرابعة     

  
 مشروع بحث   المادة

  3 الوحدات عدد
  ٪  100  )اسبوع/  ساعة2(     النظري

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  الحقليةالمحاصيل 
  الفصل الثاني                                           المرحلة الرابعة     

  
 تربية نبات   المادة

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

  
        العملي       النظري  االسبوع

وتحسين النبات، ما  مقدمة، تطور علم تربية    1
لمقصود بتربية وتحسين النبات، وما هي  

  لعلوم المرتبطة به 

  مقدمة، علم تربية وتحسين النبات 

  بعض المصطلحات في تربية النبات    2
االختالف بين الصفات الكمية والصفات النوعية، الصفات االقتصادية  

  الهامة للنباتات  
التغايرات الوراثية (التداخالت الوراثية والبيئية    3

والتداخالت) ، طرق الحصول على االختالفات  
  الصفات الكمية والنوعية  –الوراثية 

  بعض طرق قياس صفات المحاصيل 

  الحياتية الزهرية   اختبار النسل والفعل الجيي   4
قوة الهجين ، التكرار الجيني ، قانون هاردي   5

  واينبرغ 
  أنظمة التكاثر في نباتات المحاصيل 

العقم وعدم التوافق الذاتي، العالقة بين علوم    6
الوراثة التضاعف الكروموسومي وتربية  

  النبات  

  التضاعف الكروموسومي وتربية النبات

   األسس الوراثية لتربية نباتات خليطة التلقيح  امتحان الشهر االول  7
طرق تربية النباتات ذاتية   النقاوة الوراثية،  8

  التلقيح 
  العوامل التي تشجع على التلقيح الذاتي 

  طرق تربية النباتات خلطية التلقيح،   9
عدم التوافق الجنسي والعقم الذكري، أنواعه، امكانية االستفادة من   

  جينات العقم الذكري 
   التربية باستعمال الطفرات  األصناف التركيبية    10
  التربية لمقاومة االمراض والحشرات   خضرية التكاثر  تربية نباتات   11
  التوريث وتقديره   12

مكونات التباين المظهري (الوراثي والبيئي والتداخل بينهما) وكيفية  
  قياسها

  ومكونات التباين الوراثي ( اإلضافي والسيادي) وكيفية قياسها  التربية لمقاومة االمراض  13
  ومعدل درجة السيادة وكيفية قياسها     امتحان الشهر ي الثاني  14
  التوريث (بالمعنى الواسع والمحدود) وطرق قياسه    الجزيئية في تربية النبات الوراثة   15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        العملي       النظري  االسبوع
ما  مقدمة، تطور علم تربية وتحسين النبات،   1

  لمقصود بتربية وتحسين النبات 
االختالف بين الصفات الكمية والصفات النوعية، الصفات االقتصادية  

  الهامة للنباتات  
 ، النباتات في التكاثر التكاثر انظمة  2

 ، التكاثر الالجنسي ، الجنسي التكاثر
  والبويضات  اللقاح حبوب تكوين

 والشعير)  التلقيح (الحنطة ذاتية لمحاصيل الزهري  النظام
  لها  الزهري  النظام ورسم

3  
  الداخلية التربية ، قوة الهجين ، الخلية

 الصفراء) التلقيح (الذرة  خلطية  لمحاصيل الزهري  النظام
  لها  الزهري  النظام ورسم

 ، النوعية الصفات ، الوراثية التغايرات  4
  الكمية الصفات

  الحياتية الزهرية 

  نباتات المحاصيل أنظمة التكاثر في  التلقيح ذاتية محاصيل تربية  5

تضاعف  ال -  العقم وعدم التوافق الذاتي  6
  الكروموسومي 

  التضاعف الكروموسومي وتربية النبات

7  
  امتحان الشهر االول

 التلقيح الذاتية المحاصيل بعض  على التضريب اجراء
  كالحنطة 

  الذاتي العوامل التي تشجع على التلقيح    طرق تربية النباتات ذاتية التلقيح    8
  طرق تربية النباتات خلطية التلقيح،   9

  كالذرة   التلقيح الخلطية المحاصيل بعض على التضريب  اجراء 
  المؤنثة النورات وتكييس  الذكرية النورات وتغليف الصفراء

  وطرائقه التوريث ، الكمية الوراثة  10
  الوراثي  والتحصيل التوريث  طرق لكافة التوريث حسابات
  اخرى الى طريقة من  التوريث قيم اختالف واسباب

  التربية لمقاومة االمراض  11
  نباتية  مجتمعات من عينات لعدة الجيني التكرار  حسابات
  الجينات  من واحد لزوج الجيني التكرار منخفضة

 الكروموسومي بالتضاعف التربية  12
  الطفرات واستخدام

 الجيرموبالزم  جمع  ، النسب سجالت طبيعة  على االطالع
  وخزنه 

  ومكونات التباين الوراثي ( اإلضافي والسيادي) وكيفية قياسها  الجيني والتكرار الجيني الفعل  13

  ومعدل درجة السيادة وكيفية قياسها     امتحان الشهر ي الثاني  14
  امتحان    الجزيئية في تربية النبات الوراثة   15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  المحاصيل الحقلية
  الفصل الثاني                                           المرحلة الرابعة     

  
  منظمات نمو   المادة

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

  
        العملي       النظري  االسبوع

  االنتحاء الضوئي للكشف عن االوكسينات تجربة في    النباتية   النمو  منظمات  1

  اختبار انحناء غمد رويشة الشوفان    لالوكسين  الفسيولوجية التاثيرات  2

  اختبار تثبيط نمو جذور الرشاد للكشف عن األوكسين    الجبرلينات  3
   االثلين  4

  منظمات   وتفاعالت  العمل  نظريات  ،   النباتات  في   النمو   منظمات   دور
  النمو. 

  إجراء بعض االختبارات الحيوية للجبرلين   ن   االثلي  -  مثبطات النمو    5

  االختبارات الحيوية للسايتوكاينين     حامض االبسسك   6

   الضوئي والتمثيل  الهرمونات   7
االثلين يسبب الشحوب، إجراء اختبار تكون الخطاف في بادرات ذوات  

  الفلقتين (البزاليا والباقالء) . 
  1امتحان /   1امتحان /   8

  يمنع استطالة رويشة الشوفان   ABAالمثبط     النبات  في  الغذائية المواد  وتوزيع قالنتأ  9

 . البذور  في  االميليز أنزيم  تحرر  ومنع البذور إنبات  يثبط ABA  المثبط   والبذور النمو منظمات  10
 . األوراق  في الثغور   غلق  يسبب ABA  المثبط  الحبوب  ومحاصيل النمو منظمات  11
  يثبط إنبات البذور ويمنع استطالة الجذير.  MHمعوق النمو    البذرية  البقول ومحاصيل النمو منظمات  12

  زراعة األنسجة لقطع من اوراق وجذور بعض النباتات .   الزيتية  والمحاصيل النمو منظمات  13

    االلياف  ومحاصيل النمو منظمات  14

  2امتحان /  2/   امتحان  15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  المحاصيل الحقلية
  

  الفصل الثاني                                           المرحلة الرابعة     

  
  مكافحة ادغال   المادة

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

  
        العملي       النظري  االسبوع

 المتبعة التقانات - االدغال علم في مقدمة  1
  التصنيف تقانة - االدغال تقسم في

  االصطناعي صنيفالت تقانة - الطبيعي

 في المستخدمة الزراعية المعدات اهم على التعرف
  االدغال مكافحة

 الصفات اساس على النباتات تشخيص  2
  مزاياها - المورفولوجية

 االقتصادية الجدوى وحساب ميكانيكية مكافحة اجراء
  منها

  نباتات  وحفظ جمع - االدغال نباتات تصنيف  3
  االدغال

 المحاصيل  حقول في  االستخدام الشائعة  المبيدات اهم
  االضافه وطريقة وموعد

 -االقتصادية المحاصيل في تاثيراالدغال  4
  التضاد  – المنافسة

  للمبيدات  التجارية المادة حساب

 مصادر - االليلوباشية الصفات دراسة  5
 المستخدمة التقانات - االليلوباشية المواد

  االستخالص  وطرق استخالصها في

 االنتخابية بالمبيدات  االوراق عريضة االدغال مكافحة

  المواد انتاج  في المؤثرة  الطبيعية العوامل  6
 االدغال نباتات خصائص - االليلوباشية

  انتشارها من التقليل تقانة

 االنتخابية  بالمبيدات االوراق رفيعة  االدغال مكافحة

 الكثافة دراسة في المستخمة التقانات  7
 طريقة  - المربعات  طريقة – النباتية

  المستطيالت
  مستحضرات المبيد , مكونات محلول الرش واالالت الرش

 رش في المستخدمة والمعدات  المكائن  8
 حساب - المرشات تعيير  –االدغال مبيدات
  المبيد  كميات

  الصفراء  الذرة حقول في االدغال مكافحة

  القطن حقول في االدغال مكافحة  االدغال مكافحة في الحديثة التقانات  9
 - االدغال مكافحة في بسيطة تجارب  10

 الزراعية  الدورات اتباع - الحيوية  المكافحة
  تجارب بسيطة عن تخير المبيدات 

  حساب كمية المبيد -  طرق قياس المبيد في التربة   االدغال مكافحة في  المكننة استخدام  11
, تصنيف مبيدات االدغال , امتصاص    12

  المبيد من الورقة والجذر 
  تجارب على عالقة المبيد على التربة

, انتقال المبيدات داخل النبات , االختيارية    13
  في المبيدات  

    -  انتخابية غير  مبيدات بأستخدام االدغال مكافحة

بالتربة , بقايا , مبيدات االدغال وعالقتها   14
  فيها  المؤثرة  العوامل و -مبيدات االدغال 

  والبزل الري قنوات في االدغال مكافحة

 المبيدات أنتقال و أمتصاص  فسلجة  15
  العوامل و الخضرية األجزاء على المضافة
  فيها  المؤثرة

  امتحان

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  المحاصيل الحقلية
  

  الفصل الثاني                                           المرحلة الرابعة     

  
  إدارة مراعي   المادة

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

  
        العملي       النظري  االسبوع

  أهم مكونات الغطاء النباتي الطبيعي   أهم المصطلحات والتعاريف    1
  المراعي  في مهمة مصطلحات   2

 بعلم  وعالقتها الطبيعية  المراعي فوائد
  األخرى بالعلوم الطبيعية المراعي إدارة

  الطبيعية وعالقتها بالعلوم األخرى .أهمية المراعي 

واقع المراعي الطبيعية والعوامل المسببة    3
  لتدهورها . 

  الجوانب النباتية للنجيليات  –النجيليات 

العوامل المؤثرة في نبت المراعي     4
  الطبيعية وطبيعة استغاللها 

  الكمية الصفات قياس

  النوعية  الخصائص قياس  العراق في الرعوي الموقع  5
  عملي إمتحان   –النبت والمناطق الرعوية في العراق    6
  البقوليات وبقية العشبيات الرعوية   أنماط  المراعي الطبيعية في العالم    7
  المرعى  حالة تصنيف طرق  المسار واتجاه المراعي حالة  8
  الرعوية الحملة قياس طرق  الرعوي  الحمل   9

  عملي إمتحان  المراعي في الضارة النباتات  10
نظم الرعي ، إدارة الحيوان تحت ظروف   11

  المراعي الطبيعية 
الطرق الفنية في دراسة نبت المراعي وتشمل دراسة أهم 

  الصفات الكمية 
وطرق اخذ العينات (األلواح والتغطية والخطية ) وطرق تقدير    –إعادة تكسيه المراعي الطبيعية   12

  –اإلنتاجية 
  االستساغة والعوامل المؤثرة فيها وطرق تقديرها .  –األدغال ومكافحتها في المراعي     13
  الشجيرات الرعوية  التسمم والنفاخ     14
  امتحان  2امتحان /   15

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  المحاصيل الحقلية
  الفصل الثاني                                           المرحلة الرابعة     

  
  اجهاد بيئي  المادة

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

  
        العملي      النظري  االسبوع

 وفسيولوجيا  البيئي االجهاد عن مقدمة  1
  االجهاد 

  Heat Stress الحرارياإلجهاد 
  

المناخية (  الالحياتية العوامل اجهاد  2
   الحرارة، الرطوبة درجة) ( والالمناخية

  األمطار)
  البذور  إنبات على الحراري اإلجهاد تأثير

الضوء (  الالحيائية العوامل اجهاد  3
  والتواقت الضوئي) المرئي غير واالشعاع

  البادرات نمو على الحراري اإلجهاد تأثير

  البادرات نمو على الضوئي اإلجهاد تأثير  المائي  االجهاد  4
  1امتحان /  المائي  االجهاد  5
  في الفسيولوجية والعمليات  المائي االجهاد  6

  النبات 
  Seeds Generationالبذور  إنبات

  مختلفة مائية معامالت في مختلفة بذور إنبات معدل حساب   يملحال االجهاد  7
   المختلفة البذور أنواع لبعض المائي المحتوى تقدير  للملوحة المحاصيل تحمل  8
  المحاصيل  بتحمل  المتعلقة البيانات  9

 المستخدمة واألساليب للملوحة
  التحمل  لزيادة

  اإلنبات بنسبة المائي المحتوى ةعالق

 تحت للنبات  وااليضية التمثيلية  العمليات  10
  االجهاد  ظروف

 Salt Stress الملحي   اإلجهاد
  

  البادرات نمو على المائي اإلجهاد تأثير  التاكسدي  االجهاد  11
  البذور إنبات على الملحي اإلجهاد تأثير  المعدنية العناصر اجهاد  12
  البادرات نمو على الملحي اإلجهاد تأثير  المرتفعة  الحرارة اجهاد  13
  الملحي لألجهاد متعرضة للنباتات البرولين محتوى قياس  المنخفضة  الحرارة اجهاد  14
  2امتحان /  التلوث  اجهاد  15

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  المحاصيل الحقلية
  الفصل الثاني                                           المرحلة الرابعة     

  
 حلقات دراسية   المادة

  1 الوحدات عدد
  ٪  100  )اسبوع/  ساعة1(     النظري

 

  المحاصيل الحقلية
  الفصل الثاني                                           المرحلة الرابعة     

  
 مشروع بحث    المادة

  1.5 الوحدات عدد
  ٪ 100   )اسبوع/  ساعة3(      العملي

 


