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 التدريسي:  اسم عدنان حسين علي  

Adnan_alwakaa2003@yahoo.com البريد االلكتروني : 

 اسم المادة:   استزراع أراضي 

 مقررالفصل:  االول

  وكيفية   الزراعية  االراضي  طبيعة  الحقلية  المحاصيل  قسم/  الرابعة  المرحلة  طلبة  دريس
   االراضي   وانواع  الصحراوية  االراضي  او  البكر  االراضي  او  االستصالح  بعد  استزراعها

 .  االخرى  الزراعية

 ة: اهداف الماد

 ة: للماد   األساسيةالتفاصيل  
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أ.د    تاليف  أراضي   واستزراع  استصالح   / الساهوكي   مدحت  د   / أراضي  استزراع 

 ة: الكتب المنهجي االعتماد على األنترنيت  المتولي مصطفى سليم و 

1-The field crops _ principles and a practice 

2- Agronomy journal.   

 ة: لمصادر الخارجيا

 الفصل الدراسي  المختبر االمتحانات اليومية  التقرير االمتحان النهائي
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 : تقديرات الفصل 

 : ةت اضافيمعلوما 

 الفصل الدراسي االول – االسبوعي الدروس جدول

 

ة الماده النظري ة يلالماده العم  المالحظات   التاريخ  
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  االنهار  في مائية بيئة  نباتات  مسح 
    وتشخيصها   والسواقي 

 عوامل انتاج المحاصيل   
 1 االسبوع االول  

 
 2 االسبوع الثاني     النحاصيل انتاج  في الكربوني  التمثيل  مراحل وتطور   والنمو  االنبات  مقارنة 
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    الملحية  بغير  ومقارنتها بالحنطة 

 
  مع  وكلسية   جبسية تربة تاثير  مقترنة

    آخر  لمحصول االعتيادية 
 3 االسبوع الثالث   عوامل زيادة االنتاجية   

 4 االسبوع الرابع ادة االنتاجية   تثبيت النتروجين وزي     آخر لمحصول الري  كمية مفارنة  

 
  اعتيادية  لتربة   النمو معايير مقارنة 

    خصبة واخرى 

عالقة الطاقة المصروفةبانتاجية  

 المحصول  
 5 االسبوع الخامس 

 

  محاصيل لعدة  النمو معايير مقارنة 

  على للوقوف   جيدة تربة  في تزرع 

    االنتاجية  في اختالفها اسباب 

 6 االسبوع السادس ضائعات ما بعد الحصاد   

 

  المالح   بالماء وريه محصول  زراعة 

  بعد للتربة  الهيدروجيني  االس   وقياس

   بالماء بالمروي ومقارنته   شهرين

    العذب

  وعالقتها   المحاصيل  نباتات في  التفرع

    باالنتاجية
 7 االسبوع السابع 

 

  بعض وتدوين   الحقل  الى   زيارة

  الواح من  معين  محصول  على  البيانات 

 واخرى  االدغال من  عالية كثافة فيها 

    االدغال  قليلة 

 8 االسبوع الثامن  عيوب االراضي  الرملية والطينية   

  رملية  تربة  في  النباتات  نمو  مقارنة  
    مزيجة واخرى 

 9 التاسع االسبوع عيوب االراضي الجبسية والكلسية 

  لتربة  المطلوبة الري  ماء كمية مفارنة  

  مات عال حسب  متوسطة واخرى  رملية
 معالجة عيوب االراضي 

 10 االسبوع العاشر 
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    الجفاف تحمل  دليل   وستخراج  الذبول

 الحقل  الى حديثا  دخلت  نباتات  جمع 
  العيوب ذات   االراضي استزراع

    الطوبوغرافية 
 11 االسبوع الحادي عشر  

 

  بقولي بمحصول  مزروع  لحقل  زيارة

  وحيوية  وعدد حجم  على للتعرف 

    موجودة ال الرايزوبيا بكتريا 

 12 االسبوع الثاني عشر  دالئل الزراعة   

 13 االسبوع الثالث عشر  احياء التربة جمع نباتات مائية وتشريحها  

 14 االسبوع الرابع عشر  والبيئة المائية    االيضبة العمليات على  الملوحة  تأثير  

  رملية  تربة  في  النباتات  نمو  مقارنة  
    مزيجة واخرى 

  ظروف  تحت  المحاصيل  خدمة

    والتملح والري  االستزراع 
 15 االسبوع الخامس عشر 

     

 عطلة نصف السنة 
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