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 ((السنوية )) أستمارة الخطة التدريسية 
 

أ.د. حميد صالح حماد                           التدريسي: اسم 

                                    habash201618@yahoo.com البريد االلكتروني: 

المحمية الزراعة                         اسم المادة:           

األولالفصل                         :مقررالفصل     

مة لها .الزراعة وإنتاج المحاصيل البستانية تحت الظروف المحمية واألسس العا أسلوبتعريف الطالب   ة:اهداف الماد 

ة , رة ياالنتاج في الزراعة المحميالبيوت المحمية , العوامل المؤث إنشاء أسس,تدرس مادة الزراعة المحمية 
 إلى ضافةإ وتحسينه اإلنتاجعمليات الخدمة وتربية وتقليم الخضر المزروعة في البيوت المحمية وعمليات 

 بعض نباتات الزينة والفراولة .

 ة:التفاصيل االساسيه للماد

د. فاضل مصلح حمادي المحمدي تأليفالزراعة المحمية :           ة:منهجيالكتب ال     

عصام عيدهللا بشير تأليفالزراعة المحمية ,  -1            

                 2-Green houses operating and management , Panl,V.Nelson ,2003     
 ة:المصادر الخارجي

الدرجة 
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 االمتحان النهائي
 

ي االمتحان الفصل السعي

2 

ي االمتحان الفصل
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 نظري عملي
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 )) أستمارة الخطة التدريسية السنوية ((
 

أ.د. حميد صالح حماد                           التدريسي: اسم 

                                    habash201618@yahoo.com البريد االلكتروني: 

عضويةال الزراعة                         اسم المادة:           

الثانيالفصل                         :مقررالفصل     

. ج المحاصيل إنتا الزراعة و العضوية ودورها فيالزراعة  وأسسبمفهوم تعريف الطالب   ة:داهداف الما 

المواد العضوية ومصادرها , تحلل  أنواع,  ومبادئ الزراعة العضوية أسس, عضويةتدرس مادة الزراعة ال

. اإلنسانالعضوي وصحة  اإلنتاجالمواد العضوية  , الدبال , دور المادة العضوية في خصوبة التربة ,   
 ة:التفاصيل االساسيه للماد

ور موفق مزبان            الدكت تأليفعضوية : الزراعة ال          ة:الكتب المنهجي     

يالحمدان عبدهللا إسماعيلو    ا.د. رائدة    : ا.د. جاسم محمد علوان تأليفالزراعة العضوية والبيئة      ة:المصادر الخارجي       

الدرجة 

 النهائية

 االمتحان النهائي
 

ي االمتحان الفصل السعي

2 

ي االمتحان الفصل

1 
رينظ عملي  

 

 عملي
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 الفصل الدراسي االول – جدول الدروس االسبوعي
 

ةالماده النظري ةيلالماده العم المالحظات    

ع
بو

س
ال
 ا

  إلنشاءالالزمة  األسس–مشاهدات لمنشات الزراعة المحمية    
ميةالبيوت المح     

ة عريفها ,وواقع الزراعة المحميزراعة المحمية , تال    
العراق ومعوقاتها . في              

 
1 

  
الهندسية وأشكالهاالبيوت المحمية  أنواع       

البيوت المحمية وتطورها التاريخي اعأنو        
 

2 

  اقأنفالبيوت المحمية ) زجاجية  ,  بالستيكية ,  إنشاءطرق ط   
ستيكية واطئة (بال             

, نباتات الزراعة المحمية  الزراعة المحمية ئدفوا  
وربحية المحاصيل وإنتاجية  

 
3 

الزراعية المستعملة في الزراعة المحمية األوساط    h وخصائصها ومواصفاتها األغطية أنواع  
 

4 

الزراعية المستعملة في الزراعة المحمية لألوساطتكملة       اية من الظروف البيئيةوسائل الحم   
 

5 

مشاهدات حقلية ) سفرة علمية (        نمو النبات البيئة على وتأثيراتبيئة البيوت المحمية    
 

6 

العمليات الزراعية في الزراعة المحمية         تدفئة البيوت المحمية 
 

7 

عمليات تعقيم التربة     تبريد البيوت المحمية 
 

8 

المحمية الري داخل البيوت       البيوت  داخل الكربونالتحكم في نسبة ثاني اوكسيد  
 المحمية

 
9 

التسميد داخل البيوت المحمية        العمليات الزراعية في البيوت المحمية 
 

10 

طرائق التربية ) توجيه نمو النبات (       يوت التي تصاب بها النباتات داخل الب األمراض أهم 
 المحمية 

 
11 

التربية ) توجيه نمو النبات  طرائق       عيةالزرا واألمراض اآلفاتوقاية النباتات ومكافحة    
 

12 

  

طرائق التربية ) توجيه نمو النبات (     

وت المكافحة المتكاملة المراض النباتات داخل البي
 المحمية 

 
13 

طرائق التربية ) توجيه نمو النبات (       تحت البيئة المحمية األزهار إنتاج   
 

14 

        
ةداخل البيوت المحمي واألمراضوالحشرات  األدغالمكافحة             

تحت البيئة المحمية األزهار أنتاجتكملة   
 

15 

        
ةداخل البيوت المحمي واألمراضوالحشرات  األدغالمكافحة             

ميةتقنيات الزراعة بدون تربة تحت البيئة المح   16 

 عطلة نصف السنة
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 الفصل الدراسي الثاني – جدول الدروس االسبوعي

 

ةالماده النظري ةيلالماده العم المالحظات خالتاري   

ع
بو

س
ال
 ا

ويةالمخلفات العض أنواعالتعرف على   ويةالزراعة العض وأهميةتعريف    
 

1 

 التدريب على تخمير المادة العضوية 
  مناطق انتشار الزراعة العضوية

2 

األسمدة ألنواع  أصصتنفيذ تجربة    
 العضوية

 انواع المواد العضوية ومصادرها
 

3 

طلبة الدراسات العليا أبحاثزيارة    
 المنفذة في مجال الزراعة العضوية

 المركبات العضوية الالنتروجينية
 

4 

العضوية األوساطدرجة حرارة  قياس   
فترات التخمر أثناءالمختلفة   

 

المركبات العضوية الالنتروجينية تكملة  
 

5 

قاألوراتقدير صبغة الكلوروفيل في    المركبات العضوية النتروجينية 
 

6 

وساطاألتقدير الكثافة الظاهرية لترب    ا    
 المختلفة

لوز ,النشا سليتحلل المركبات العضوية ) السليلوز, الهيمي
 , البكتين , الكايتين (

 
7 

زراعة التقييم الحسي لبعض منتجات ال 
 العضوية

ميسليلوز تحلل المركبات العضوية ) السليلوز, الهيتكملة 
 ,النشا , البكتين , الكايتين (

 
8 

 زيارة لمركز الزراعة العضوية في 
 وزارة الزراعة

نية           تيتحلل المركبات العضوية النتروجينية البرو
 وغير البروتينية

 
9 

أعالهمناقشة نتائج التحليالت   الدبالية األحماضتكون الدبال ومجاميع    
 

10 

ومناقشتها األصصنتائج تجربة   ة تداخل غرويات المواد العضوية وغرويات الترب 
 ومحتوى التربة من المادة العضوية

 
11 

 أحياء ة في خصوبة التربة ونشاطدور المادة العضوي عمل الكومبوست المحلي 
 التربة والصفات الفيزيائية للتربة

 
12 

عمل المادة العضوية من السماد  
 األخضر

في  منةاآلاستخدام المستخلصات النباتية والكيمياويات 
 الزراعة العضوية .

 
13 

 تخصيب التربة بالسماد الحيوي 
 

شروط الزراعة العضوية وبعض قوانينها واستخدام 
بيدات العضويةالم  

 
14 

عضالمستخلصات النباتية وباستخدام     
في المكافحة اآلمنةالكيمياويات   

في الزراعة العضوية اإلنتاجنوعية وكمية   
 

15 

 16  امتحان امتحان 
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