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 (( السنوية ) أستمارة الخطة التدريسية 

 

 التدريسي:  اسم عدنان حسين علي  

Adnan_alwakaa2003@yahoo.com البريد االلكتروني : 

 اسم المادة:    المحاصيل الزيتية والسكرية 

 مقررالفصل:  االول

المالئمة  تع والظروف  تواجدها  واماكن  السكرية  المحاصيل  اهمية  عن  الطالب  ريف 
 لزراعتها 

 ة: اهداف الماد

 ة: للماد   األساسيةالتفاصيل  

.المحاصيل السكرية . دكتور ناصر  1983دكتور توكل يونس ودكتور عبد الحميد اليونس  

 ة: الكتب المنهجي .زراعة المحاصيل السكرية 1993حسين صفر.

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 
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 : ةت اضافيمعلوما 

 الفصل الدراسي االول – االسبوعي الدروس جدول

 

مالحظات لا ة الماده النظري ة يلالماده العم    التاريخ  
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  صناعة  للزيت،  الكيمياوي  التركيب
  الزيوت  اهمية النباتية،  الزيوت 
 النباتية 

  اهميتها  ،  الزيتية المحاصيل 
  التي  المحاصيل اهم  ، االقتصادية 

 وانواعها   الزيوت تمثلها

 1 االسبوع االول  

 

  الشمس  لزهرة النباتي  الوصف 

  والدهون الزيوت  وتركيب   وتقسيم 

 الشمس  زهرة  زيت صفات  الغذائية،

  والترب  زراعتها  طرق الشمس، زهرة 

  زراعتها  وموعد   ، لها  المالئمة 

  واالفات  وحصادها  المحصول وخدمة 

 تصيبها  التي

 2 االسبوع الثاني 

 

  السمسم، لنبات  النباتي  الوصف 

  صفات ، وانواعها   الدهنية االحماض

 السمسم   زيت

  واهميته   زراعته  طرق السمسم 

 وخدمة  له  المالئمة  والترب االقتصادية 

 حصاده و المحصول 

 3 االسبوع الثالث  

 

 زيته وصفات   للقطن  النباتي  الوصف 

 استخراجه   وطرق

  والترب زراعته  طرق ، القطن 

  وجنيه  المحصول  وخدمة المالئمة 

 تصيبه  التي واالفات 

 4 االسبوع الرابع

 

  وصفات   الحقل لفستق النباتي  الوصف 

 استخراجه   وطرق  زيته

  زراعته  وطرق اهميته  الحقل  فستق

  واالفات  وحصاده  له  المالئمة والترب 

 تصيبه  التي

 5 االسبوع الخامس 

 
  وصفات  الصويا لفول النباتي  الوصف 

 الزيت 

  زراعته  وطرق   اهميته الصويا  فول 

  واالفات وحصاده   له  اتلمالئمة والترب 
 6 االسبوع السادس
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 تصيبه  التي

 

  استخراج وطرق  لهما  النباتي  الوصف 

 زيتهما 

  وطرق   مااهميته والعصفر الخروع 

  لهما  المالئمة والترب   زراعتهما 

 وخدمتهما 

 7 االسبوع السابع 

 
  وطرق   للنبات النباتي  الوصف 

 وصفاته  الزيت  استخراج 

,  التقسية , المالئمة البيئة ,   الكتان

 االصناف ,  النباتي  الوصف 
 8 االسبوع الثامن 

 

  استخراج طرق ,  النباتي  الوصف 
 وصفاته   الزيت

,  المنشأ  االقتصادية  االهمية السلجم 

,   النباتي الوصف,   واالصناف  االنواع

 المالئمة  البيئة

 9 التاسع االسبوع

 

  وانواعة  اهميته  السكر  قصب نباتت 

  النباتي  الوصف , زراعته ومناطق 

 السكر  لقصب

,  السكرية المحاصيل  عن  تاريخية  نبذة 
,   المالئمة  الترب,   الجغرافي  التوزيع
 التقاوي وكمية  زراعته  وطرق

 10 االسبوع العاشر 

 

  والنورة   لالوراق النباتي  الوصف 

  تزهير  لبدء توفرها   الواجب والشروط 

 النبات 

  والمحصول   التربة خدمة   عمليات

  والخف والتسميد  العزق   تشمل والتي 

,    السكر  قصب تربية  طرق , والترقيع

 الوراثية  انواعه 

 11 االسبوع الحادي عشر  

 

  نبات  من السكر  استخالص  عملية

 تصنيعه  ومراحل  السكر قصب

  قصب لنبات الكيميائية  المكونات 

  الاالدغ مكافحة عمليات السكر 

  النضج,  والحشرات  واالمراض 

 الخام  السكر  وانتاج  والحصاد

 12 االسبوع الثاني عشر 

 

,    كريالس للبنجر  النباتي  الوصف 

 بذوره  انواع 

,    القتصادية  اهميته , السكري البنجر 

  زراعة  تطور ,   الجغرافي  التوزيع

 زراعته مشاكل  اهم,    السكري البنجر 

 تربيته  وطرق   نموه مراحل , 

 13 االسبوع الثالث عشر 

 

  االفات  مكافحة  في  المستخدمة  االدوات 

 المحصول  وحصاد   واالدغال  الزراعية

  من والمحصول  التربة خدمة عوامل

  بذورها  وتصنيف  زراعة  وطرق  موعد

  والتي  حصول الم خدمة وعمليات

  والتعشيب العزق  طرق تشمل

 14 االسبوع الرابع عشر 
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  والدورات  والحصاد والري  والتسميد 

 الزراعية 

 
  السكرية  للذرة  النباتي  الوصف 
  استخراج وكيفية   والصفراء  البيضاء

 منهما  الزيت

  والصفراء البيضاء   السكرية الذرة 

 واهميتهما   زراعتهما  وطرق
 15 س عشر االسبوع الخام

     

 عطلة نصف السنة 

 

 

 توقيع االستاذ:                                                              توقيع العميد: 


