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 )) أستمارة الخطة التدريسية السنوية ((
 

 د.علي محمد عبد الحياني 
 التدريسي: اسم 

alhayanyali15@yahoo.com البريد االلكتروني: 

 اسم المادة: -2-فاكهة نفضية 

 مقررالفصل: الربيعيالفصل 

اقطة األوراق ومتطلباتها المناخية وطرائق تربيتها وطبيعة الزهور والحمل فيهاا   فضا ع عا  تعريف الطالب بأنواع الفاكهة متس
 التعرف على أنواع األصول الم ئمة ومواصفاتها وتوافقها مع األنواع المختلفة للفاكهة . 

 
 اهداف المادة:

 األصول اختيار –طور السكو  والراحة  –المتطلبات المناخية  –زراعة محاصيل الفاكهة 
 التفاصيل االساسيه للمادة: النضج والجني . –مراحل نمو الثمار  –التلقيح واالخصاب في الفاكهة النفضية  –ألشجار الفاكهة  

 الفاكهة متساقطة األوراق / د. ع ء عبد الرزاق الجميلي   ماجد عبد الوهاب أحمد أبو السعد .
 الكتب المنهجية: ها وانتاجها / أ.د عاطف محمد ابراهيم رعايت –زراعتها  –الفاكهة المتساقطة األوراق 

 انتاج الفاكهة لألقسام غير المتخصصة في البستنة / د. علي الدوري     د. عادل الراوي  -
 انتاج الفاكهة والخضر / د. مكي علوا  الخفاجي        د. فيصل عبد الهادي المختار  -

 معلومات م  مواقع االنترنت المتخصصة .  -
 صادر الخارجية:الم

 ةالنهائي الدرجة
 النهائي

 نظري      عملي

 السعي
 الفصل الدراسي الفصل االول نظري      عملي

 الثاني  15   25          20   40        100         

 

 تقديرات الفصل:

 :معلومات اضافية 
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 فضية /الثالث/انتاج الفاكهة النالفصل الدراسي الثاني – جدول الدروس االسبوعي
 

ةالماده النظري ةيلالماده العم الم حظات  التاريخ 

بوع
الس

 ا

الوصف النباتي لشجرة التفاح وطبيعة الحمل والنمو   
 وطرق االكثار 

 التفاح  –الفاكهة ذات الثمار التفاحية 
 االسبوع االول

1 

انشاء بساتي  التفاح وأنظمة الزراعة وخدمة األشجار )  
 تسميد .. الخ (  –ري 

 العوامل البيئية المناسبة وعمليات الخدمة
 االسبوع الثاني

2 

 اكثار التفاح واألصول المستخدمة فيه واثمار ( –تقليم األشجار ) تربية  
 التلقيح وعقد الثمار

 االسبوع الثالث
3 

  الوصف النباتي وطرق اكثارها وزراعة الشت ت –الكمثري  
 والسفرجل ىالكمثر 

 

 سبوع الرابعاال

4 

تسميد .. الخ ( تقليم التربية  –خدمة الكمثري ) ري  
 واالثمار 

 
 امتحا  فصلي أول 

 االسبوع الخامس
5 

 السفرجل / وصف نباتي واكثار وتقليم  
 وخدمة البستا 

 الفاكهة ذات النواة الصلبة 
 الخوخ والنكتاري 

 االسبوع السادس
6 

 ا 
 متحا  فصلي أول

 
 المشمش 

 
 

 سبوع السابعاال

7 

 الخوخ / الوصف النباتي   طبيعة  
 وخدمته تهالحمل وطرائق االكثار زراع

 اآلجاص 
 االسبوع الثام 

8 

 المشمش  الوصف النباتي و اآلجاص  
 وطبيعة الحمل في كل نوع وخدمة

 البستا  

 اللوز 
 االسبوع التاسع

9 

 10 لعاشراالسبوع ا امتحا  فصلي ثاني    االمتحا  الفصلي الثاني 

 الرما    طرق االكثار والخدمة  
 والوصف النباتي

 االسبوع الحادي عشر الرما  
11 

   طرق االكثار والخدمة التي  
 والوصف النباتي

 التي 
 االسبوع الثاني عشر

12 
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