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 المقدمة

ان مهمة كليات الزراعة في مختلف بلدان العاال  مماض نام ها العاها  عاي اعاداي ماادربة ال ل اة 

مااايعيله  شاءاااد مايارم المءاااربا الزراعيااة مفاال اة،ااا العلميااةل مان المهمااة التااي ال اا  علاا  عاااال 

اةماض الذائا ي ف ان عاض اارفيه مارري مها  للاد   الخهبجيض عي مهمة مط ية مااساااية ك ياهم لتارفيه  

ال اارميل ان عاائم المهمااة اة ناليااة ماةالتكااايبة الص يااهم لن تكااا  الزراعااي باارر  العااامليض فااي 

 .اة تكا  الزراعي الفخه ماةعتزاز بالدمر اةاسااي ماةالتكايي

ااي الئي اخكص فيما بعد بافتتاح الس  اةاتاج ال   2004جامعة يبال  عام   –اي،ست كلية الزراعة  

ال  الس  ال ست ة مع د،ة الحدا ل مالس  الثهمم الحيرااية الئي ا رر ةح ا ال  الس  اةاتاج الحيراايل مفاي 

ل لتسه  الصلية الح ليةا  افتتاح السميض علمييض عما الس  التهبة مالمراري الما ية مالس  المحاصي    2012عام  

اح يال ر،االة مزارم التعلاي  العاالي مال حال العلماي لل هارق باالراالا مض  نل اءااطها اةكاايبمي فاي 

الزراعي ما ربهمل ماعتمد فلسفة كلية الزراعة عل  ثنثة رمافد ا،ا،ية اكة في مجاه  اءااطها معاي 

التعلي  مالتدربة المتخكصل مال حل العلمي الت  ي يل مالتفاع  ما المجتما المحلي ماةاساايل ماساع  

نل فعاليااها التيكيد علا  جاريم المخهجاات فاي نارد الت ارر العلماي المتساارا فاي العاال  الصلية مض  

 ل مان التراص  ما المجتما اةاسااي.

اهت  الجامعات الهصاي ة بالمهاجعاة الدمرباة ئيا هاا لذاهق مناا   ا  احسايض اةياد ل امان 

دامة اجاهاد الت ارب  الائااي ل هامجهاا يبمرمة ال مر مالت رر للمؤ،سة اةكايبميةل ماءم  المهاجعاة المسات

اةكايبمية للرالرف عل  جريم اةياد للعامليض في ال هاامج مجريم المخهجاتل اعتمايا عل  رؤباة مر،االة 

ماعداف ال هاامج اةكايبمي ماس ة المتح ل مض عئم اةعاداف. بجاهي الت ارب  الائااي لل هااامج اةكاايبمي 

بمي التاي احاديعا الجهاة التاي ا ارم باالفحص مالتاداليل معتمادم علا  مفل ا،ا ممعابيه اةعتمااي اةكااي 

 الترثيل مارفه اةيلة التي ادع  معابيه اةعتماي مالتي اهفل ما ا هبه الت رب  الئااي.

جامعاة يباال  الا  اارفيه مت ل اات  –بعم  الس  ال ست ة مع د،ة الحدا ل نمض ،عي كلية الزراعة 

ابة ا هبه الت رب  الئااي لل س  العلماي ما فيائ   اة احسايض اةياد لتح يال اةعتماي اةكايبمي مض  نل كت

 عدف الحكرل عل  اةعتمايبة.

  قسم البستنة وهندسة الحدائق نبذة عن

ما اي،يا الصلياة احات مسام  السا  اةاتااج ال  اااي ماواها لصارن  2004/2005اي،ا ال س  عام 

يرا،ته عي افا المراي التي بتل اعا طل اة االساام ال سات ة   ، رات درا،ية التي اع   لل الة  نل  المراي ال

اا  اذيياه ا،ا   2010/2011في الجامعات اة ه  ف د ا  اذييه اسمية ال س  إل  الس  ال سات ةل مفاي عاام 

ال س  إل  الس  ال ست ة مع د،ة الحدا ل اماشيا ما الهار اللج اة ال  اعياة المهكزباة شبجااي اسامية مرحادم 

 ساات ة فااي جامعااات العااها  المختلفااة. ااا  ا،ااتحدا  يرا،ااة الماجسااتيه فااي ال ساا  فااي عااام ئالسااام ال
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ل مفااي عااام مفاال بهاااامج يرا،ااي بحثااي ل ياا  يرجااة ماجسااتيه فااي العلاارم الزراعيااة 2011/2012

 ا  ا،تحدا  يرا،تي الدبلرم العالي مالدكتررام. 2017/2018

با عااض ،ااعة جراا ااه فهاار بءاام  علاا  بحتاا  ال ساا  مرالااا الكاادارم فااي كليااة الزراعااة معاائا اااا

ا تكاصات عدم م ها الفاكهة المستدبمة الخ هم مالمتساال ة اةمرا  ممحاصي  الخ ه ما ااات الزب اة 

مال  ااات مال  ية مائع اب مال  ااات ذات الثمار الكذيهم مال خي  مفسلجة الثمار ما بعد الحكاي ماهبية 

  اعمياة الدرا،اات مالمرانايا المها  اة بال سا  معنالاة ذلا  ال  ااات ال ست ية مغيهعا مما برنا  ماد 

ل د ا ررت ائ،الية ال ست ية في اآلماة ائ ياهم بءاص   .بالحيام اليرمية مالتي م ها غئاد اشاسان مراحته

ك يه فعل  الكعيد ائكايبمي أص حت االسام ال ست ة فاي كثياه ماض جامعاات العاال  معلا  الكاعيد الت  اي 

مالخ اه الم اهيم ما  ا    الفاكهاةمخاازن  مالموللاة م  بإاءاد ال يرت الزجاجية مال ن،اتيصية  ازياي التر،ا

طها ل أ ه  ب كد زبايم اشاتاج ماحسيض ارعيته عض طهبال ا اااات زراعاة ائاساجة ماهبياة ال  اااات 

ال ست ية مالزراعة الكحهامبة المذ ام مما مفه للسر  المحلية م تجات بست ية في غيه مرا،مها الت ليدباة 

 . مبيص اف جيدم

ياه ذل  الفاها ماض الزراعاة الائي بتعلال بزراعاة ال  اااات ب Horticulture بمصض اعهبف ال ست ة

بكررم مصثفة ة،تعمالها م اشهم مض ال   اشاسان كذئاد أم شغهاق ط ية أم كمكادر جماالل مالاد اعات  

العهااليرن م ئ أزل التاربخ  اصة ال ابليرن مائشرربرن بهئا ال را مض ال  اااات بءاص  ك ياه مةزال عائا 

الحانااااه اتيجااااة للعميااااة مال يمااااة الذئا يااااة لهااااال ماءاااام  ال ساااات ة علاااا   اةعتمااااام إلاااا  مالت ااااا

 Floriculture معلا  الزب اة مع د،اة الحادا ل Pomology معل  الفاكهة Olericulture الخ همات 

and landscape gardening إناافة إلا  ا  اات زراعاة ائاساجة Tissue culture  محفا  م ازن

 .Postharvest Technologyالحاصنت ال ست ية بعد الحكاي 

 Soil بها   عل  ال ست ة بالعدبد مض العلرم الزراعية الت  ي ية ارا اطاً مثي اً ماض أعمهاا علا  التهباة

Science   ممالاباة ال  اااات Plant Protection  معلارم المحاصاي  الح لياة Field crops science  

 Animal الحيرااي اةاتاجم  Plant physiology مفسيرلرجيا ال  ات  Plant genetic ممراثة ال  ات 

Production  ماةالتكاي الزراعي Agriculture Economy  مغيهعا مض العلرم الزراعية ائ ه .  

 رسالة ورؤية واهداف القسمالمحور االول: 

 :رسالة القسم

حدي ال س  ر،الته العلمية مض  انل ا  ياة م ادأ الدالاة مالعلمياة فاي رفاد المجتماا باالصراير العلمياة 

المتخككة مالتي اخدم المجتما مالئبض ا  ادربسه  عل  اة ن  الجامعية مالمراصفات الجيادم مالتسال  

. مان اصارن ر،االة ال سا  بالعل  مالمعهفة مالمثابهم لمراك ة المجتما مالت رر الت  اي فاي مجاال الزراعاة
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مراك ة له،الة الصلية مالجامعة مب ا ال س  المعاابيه الهصاي ة لت ياي  الخاهبجيض مالتدربساييض ممتاابعته  

 .مست  ن

 رؤية القسم:

بسع  الس  ال ست ة مع د،ة الحدا ل ال  اح يل التميز بيض االسام الصليات الم اظهم لاه محلياا معهبياا 

زبز الدراه العلمية مال حثية مالعم  عل  احدا  شاهاكات ح ي ياة ماا اةالساام مض  نل ا ربه الصاير ماع

الم اظهم ماحدبل الم اعج الدرا،ية مالعلمية مالت  ي ية ما ايل الخ هم لهفا المستر  العلمي ماةالتكاايي 

ال  ااا  لل لد مرفد المجتما بالصاير المتعل  مالاراعي مال ااير علا  العما  مالتذيياه مالمثاابهم فاي مياايبض

 .الزراعي

  :هداف القسمأ

إن أعداف الس  ال ست ة مع د،ة الحدا ل اتماش  ما أعداف الصلية مالجامعة مالتي اساع  إلا  ايعيا  

 هبجيها بالمستر  الم لرب باعت ارع  المهحلة ال ها ية لمجم  ائاءا ة التعليمياة التاي بماه بهاا ال ل اة 

 -ال س : نل حيااه  الدرا،يةل ممض أع  أعداف 

إعداي جي  مض الء اب المتخكص في المجاةت ال ست ية مض  نل م حه  شهايم ال صلرربرس فاي  .1

 .العلرم الزراعية / ال ست ة مع د،ة الحدا ل

ذات اة تكا  اةكايبمي مال حثي التي است يا اة،هام الفاعا    إعداي الصراير العلمية الزراعية .2

ا ربه التعلي  العالي مال حل العلمي مض  نل م   شهايم   في ا مية ما ربه الزراعة ام في مجال

 .الدبلرم العالي مالماجستيه مالدكتررام

المءاااركة فااي ال اادمات مالمااؤامهات العلميااة ف اانً عااض مءاااركة أ،اااائم ال ساا  فااي ال ءاااطات  .3

 .الزراعية المختلفة التي ا يمها مزارم الزراعة

ية احر مست    اف   مض  نل ا فيائ الخ ا  ال حثياة ا ربه الراالا الزراعي في المجاةت ال ست  .4

 .التي ب رم بها م تس ر ال س  في ح رل ال س  ام ح رل ال  اا الزراعي الخا  

ا دب  اة،تءارات مالتعامن المءتهك ما اةفهاي مالءهكات الزراعية في ال  اعيض العام مالخا   .5

 .م الزراعة ام المزارعيضف نً عض االامة الدمرات التدرب ية ،راد لم تس ي مزار

إجااهاد ال حاار  الزراعيااة الت  ي يااة شبجاااي الحلاارل للمءااصنت التااي اراجااه الماازارعيض مذلاا   .6

 .با،تخدام ال ها ل الزراعية الحدبثة

المساعمة في ا ربه المحاصي  الزراعية المهمة با،تخدام الت  ات الحدبثة فاي الزراعاة ماشاتااج  .7

كال خي  مأشجار الفاكهة مستدبمة الخ هم ما ااات الخ ه مكئل  ا اااات الزب اة ئاراا ال  ااات  

  مض  نل ال حر  أم الدمرات مبا،تخدام التص رلرجيا الحدبثة في  دمة عئم ال  ااات.

 ب اد شهاكة ح ي ية ما اةالسام الم اظهم في الصليات اة ه .  .8
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 البستنة وهندسة الحدائقالمنظور االستراتيجي في قسم 

م هجية مانحة في منا الخ ة اة،تهاايجية لل سا  ماض  انل   ال ست ة مع د،ة الحدا ل س   ل  كان

اجهاد احليا  ا ااط ال ارم مالفاه  المتاحاة لت ارر ال سا  ف ان عاض احليا  ا ااط ال اعف مالتهدبادات 

 اا عت الخ ة الم هجية اةاية:ل  المءخكة ام المترالعة مست  نل مبئ 

م هجية احلي  ا اط ال رم مالفاه  المتاحاة: بجاهي  نلهاا التر،اا   ال ست ة مع د،ة الحدا لاا ا الس     -1

مال مر ل ءاطات ال سا   فاي الف اهات التاي امتلا  فيهاا الماراري الدا لياة ماا مجاري فاه  فاي ال ي اة 

 الخارجية مض  نل:

 ا ربه  دمات ال س  مض  نل التهكيز عل  احتياجات ،ر  العم . -أ

 لي  ما،تخدام الم هرات اةلصتهماية.ا،تخدام الت  يات الحدبثة في التع -ب 

 ا ربه الم هرات مالم اعج الدرا،ية ممعالجة ال عف في التدربة العملي. -ت 

 الجامعات الهصي ة لت ايل الخ هات ماةعتهاف بال هامج اةكايبمية المعتمدم. اةافتاح عل  -  

التاي اعاااي ماض ا ااط ا اط ال عف مالفه  المتاحة: بجهي  نلها ا ربه ماحسيض الف هات    م هجية  -2

 ال عف مض  نل ا،تذنل الفه  المتاحة في ال ي ة الخارجيةل مذل  مض  نل:

 .لية فعالة في ا تيار اع اد الهي ة التدربسية للتعييض في ال س احدبد مراصفات يالي ة مآ -أ

ماراري امصااية ا ربه المراري للتر،ا في ال رل الدرا،ات العلياا فاي ال اام ال ف اة الخاصاة لزباايم ال -ب 

 الئااية لل س .

اياد اع اد الهي ة التدربسية مض  نل ا وي  يمرات ا ربهبة ارعية اج اربة اد   نمض   ا ربه -ت 

 ا يي  اةياد الس ري للتدربسييض.

ااجاااز ال وااام الاادا لي لل ساا   ماصاادار اعليمااات الترصاايف الاارظيفي الاائي بهاعااي المااؤعنت  -  

 مالف ي.ماة تكا  في العم  اةياري 

ا دب  م تهحات اءهبعات الراايض لت اربه ا،اتثمار ماراري ال سا   ماءااطااه لزباايم ماراري ال سا   -ج

 المالية.

ا ربه اياد ال حل العلمي مض  نل ا مية الءهاكة ما الجهات المستفيدم ما فيئ ال حار  الت  ي ياة  -ح

 المءتهكة ل مان اسرب ها ما،تثمارعا.

 ات: مبعم   نلها ال س  عل  الث ات ماة،ت هار مض  نل:ا اط ال رم مالتهدبد  م هجية -3

منا   ة التدربة مالت ربه لهفاا كفاادم اع ااد الهي اة التدربساية مالعاامليض فاي المخت اهات  -أ

 لزبايم ال درم عل  رفا جريم التدربة العملي لل ل ة مااجاز ال حر .

ات مااءا ة ة صافية اارفه ال ي اة اجهيز ال اعات الدرا،ية بر،ا   اعليمياة حدبثاة ما واي  فعاليا -ب 

 للبداا.
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ا وي  المؤامهات مال دمات لجئب الجهات المساتفيدم معاهق امصااياات ال سا  مع اصاه الجائب  -ت 

 للمستفيدبض.

متابعة الخهبجيض مافعي  الية التذئبة الهاجعة مض  نل التراص  اةلصتهماي مع اد مر  العما    -  

 عالية ال هاامج اةكايبمي مالتدرب ي.مال دمات للخهبجيض لن،تفايم في ا يي  ف

ا اط ال عف مالتهدبدات: معي حالة اةاصما  ممض  نلهاا بعما  ال سا  فاي المحافواة علا    م هجية  -4

 الترازن في اةياد اةياري مالمالي مض  نل:

 ا،ت فار الجهري ماةاء ة التعليمية مال حثية احر اح يل اعداف ال س . -أ

 الخدمات اةرشايبة ماةكايبمية لل ل ة.زبايم فه  ا دب   -ب 

 المحور الثاني : القيادة والتنظيم االداري

   القيادة:

ا تيار ر يا الس  ال ست ة مع د،ة الحدا ل مفل التعليماتل بالتهش  مض ال   اة،اائم الهاغ يض    بت 

الصلية   مجلا  عل   الئااية  م،يهاه   اة،ماد  ماعهق  التعليمات  مفل  الم كة  ششذال  المؤعليض  مض 

مهم ماحدمل مما    ة تيار الم ا،ة ششذال الم كةل ماحدي التعليمات فتهم ر يا ال س  ، تان الابلة للتمدبد 

 بسم  بتدامل الم اصة اةياربة مارفيه الفهصة للدماد الءابة المساعمة في ال يايم. 

 :التنظيم االداري

 الهيكل التنظيمي واالداري في القسم

بعيض  ر يا ال س  مالئي    ال س   مجلاة،اس في التعلي  العالي مبهأس  بمث  ال س  العلمي الرحدم ا 

الصلية.   عميد  مض  بترصية  الجامعة  ر يا  مض  ال س   ب هار  في  اةعل  صنحية  الجهة  ال س   مجلا  بعد 

مااخاذ  مالتعل   التعلي   اليات  مم االءة  ال س   شؤمن  لتسييه  ال هارات  مااخاذ  ماةياري  العلمي  للتخ ي  

مه اياري بكدر عض عمايم  ال هارات الم ا، ةل مبجهي اصليف اة،اائم للعم  في مجلا ال س  بمرجة ا

الصليةالصلية   مجلا  مراف ة  المرانيا    اامرذج  ( 1)ملحق  ل  بعد  مم االءته  ال س   مجلا  اجتماا  لمح ه 

  المدرجة في جدمل اةعمال. 

  المهاممبترل     1988لس ة    40بؤيي مجلا ال س  مهامه بمرجة الاارن مزارم التعلي  العالي رال   

 اةاية في ال س : 

م االءة الم اعج الدرا،اية ممفهيااهاا مالصتاة الم هجياة ام المسااعدم ماالتاهاح اعادبلها فاي نارد  (1

 ارصيات اع اد الهي ة التدربسية.

 دربسية مالف ييض مالترصية بدعرم اة،اائم الزا هبض.االتهاح حاجة ال س  مض اع اد الهي ة الت (2

االهار مءاربا ال حر  العلمية الم دماة ماض اع ااد ال سا ل مالترصاية بتع ايد ال حار  العلمياة  (3

 مالصتة المؤلفة مالمتهجمة ماةعتمام بترفيه مستلزمات ا فيئ بحر  ال ل ة.
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 ا فيئ الهارات مجلا الصلية. (4

 مية مف ا لحاجة ال س .ايليف اللجان التهبربة مالعل (5

اةشهاف عل  ،يه التدربا ما،الية التدربا ما ربهعال ممتابعة اليام اع اد الهي ة التدربساية  (6

 مالم تس يض براج ااه .

متابعة الت ررات العلمية مالت ادم المتساارا للمعهفاة مالعلارم مارجياه اع ااد الهي اة التدربساية  (7

 ات العلمية االليميا معالميا. لتحدبل الم اعج بما بجعلها مراك ة للت رر

اصليف ر يا ال س  بإيارم ال س  العلمي مر ا،ة مجلا ال س  ماللج ة اةمتحااية ملج ة الدرا،ات  بت 

مبؤيي ر يا ال س  العدبد مض المهام اة ه  بمرجة صنحيااه ف ن عض الكنحيات  ليا في ال س ل  الع

   التي بخرل بها مض ال   مجلا الصلية مكما بياي:

 ب رم ر يا ال س  بالعم  عل  اح يل الهؤبا ماله،الة ماةعداف للصلية مالجامعة. (1

ب رم ر يا ال س  به ا،ة مجلا ال س  ماةشهاف عل  شؤماه مار،ال محانه اجتماعات مجلا  (2

 ال س  ال  عميد الصلية.

 ا فيئ الهارات مجلا الصلية ممجلا ال س  . (3

 ال س  عل  مستر  التعلي  مااجاز الخ ة ال حثية.العم  عل  رفا جريم اةياد في  (4

المءاركة في اعداي الخ اة اة،اتهاايجية لل سا  ممتابعاة ا فيائعا ،ا ربال ماةشاهاف علا  اعاداي  (5

 ا اربه الت رب  الئااي م    احسيض اةياد.

  ل ممراظ اة يمام ال ل اة ماجاهاد عملياات الت اربيه العملية التعليمياة فاي ال سا اةشهاف عل  ، (6

 لل ل ة بمرجة ال راايض مالتعليمات ال افئم.

 : الهيكلية

الهيص  الت ويمي ل س  ال ست ة مع د،ة الحدا ل عل  مجلا ال س  الئي بءام  ر ايا ال سا    بت مض

الفهعياة   اد اللجاانمرؤ،امم هر الدرا،ات اةملياة مم اهر الدرا،اات العلياا ماع ااد الهي اة التدربساية  

( الهيصا  الت ويماي معيصلياة اللجاان فاي السا  ال سات ة مع د،اة 2( م 1شاص   ممح ة اةبحا ل مبرن   

  الحدا ل.

عديا مض اةجتماعات مبكادر ع هاا  مالتي اح ل اللج ة العلميةبت مض الهيص  الت ويمي لل س  عل   

ل عل  المح ه في مجلا ال س مكايالة بعد ك  اجتماا مح ه ر،مي ال  ر ا،ة ال س  العلمي مبجهي ال

 .العلمية في الس  ال ست ة مع د،ة الحدا لمح ه اجتماا اللج ة ل اامرذج (2) ملحق

الفاكهااة  ما تكااا  الزب ااة  ا تكااا  ة عااي ثنثااة م هااا ر يساا ا تكاصااات  مسااة  ب اا  ال ساا 

  اات الت  ا تكاا  اله يساة معماا    لن تكاصات آ هبض عما مصمنن    ما تكاصيضالخ ه    ما تكا  

بت  منا الخ   ال حثية المتعل اة   اة تكاصات  زن الحاصنت ال ست ية. في عئم    ما تكا  حيا ية  ائ
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في مهاجعة الم هرات الدرا،ية مابجاي الس   مض اج  ا ربهعا بما باتن   ماا المساتجدات   مالمءاركةبها  

صعيد ا فيئ     ال حار  عي متابعة الخ   الخاصة بها عل   اة تكاصات لية عئم ممسؤمض  م  لالعلمية

متابعاة الم ءا ت   المهحلة الهابعة ماب اا  طل ةالدرا،ات العليا ام بحر  اخهج    الءخكية ام بحر  طل ة

 مصلفيض بايامتها ك  حسة ا تكاصه.مالعمال ال الخاصة باةكثار

 ل ة فاي مض المهام التي ب رم بها م تس ر ال س  التدربا مال حل العلمي انافة ال  ا،تثمار جهري ال

زراعة مايامة اةراني المخككة لل س  ،اراد كااات حادا ل ام مسااحات مخككاة لزراعاة الخ اه 

  ماشجار الفاكهة ام م ء ت اةكثار.

 

 الهيكل التنظيمي لقسم البستنة وهندسة الحدائق (: 1شكل )

 

مجلس القسم

رئيس القسم    

محطة 
االبحاث

خزن 
الحاصالت 
البستانية

ة مختبر فسلج
الثمار بعد 
الحصاد

ة مختبر فسلج
النبات

التقنات 
األحيائية

مختبر زراعة 
االنسجة 
النباتية

الخضر

البيوت 
ةالبالستيكي

حقول الخضر

الفاكهة

البستان

الزينة

الحدائق

ظلة نباتات 
الزينة

كي بيت بالستي
للزينة

رؤساء 
اللجان 
الفرعية

مقرر 
الدراسات 
العليا

مقرر 
الدراسات 
االولية

سكرتارية 
القسم

اعضاء 
الهيئة 
التدريسية
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 البستنة وهندسة الحدائق  (: هيكلية اللجان في قسم2شكل )

 

اتمث  اءاطات ا تكا  الزب ة في زراعة مايامة حدا ل ال س  عانمم علا  اكثاار ماياماة ا اااات 

الزب ة في الم ء ت المخككة لها مبت  عئا مض  نل اة،تعااة بال ل ة اث اد الدرمس العملية ذات العنالاة 

امثا  المجاال الت  ي اي  مالد عمد المختكرن في الزب ة ال  اعتماي الت را في زراعة ال  ااات مذل  كراهاا

لل ل ة الدار،يض لمايم ا ااات الزب ة كما اع ي فهصة لل ل ة للتعهف عل  ااراا ال  ااات مكيفية زراعتهاا 

مبيات ع اك م ء ت استخدم ئكثاار ا اااات الزب اة م هاا الولاة الخءا ية  ماكثارعا مارفه مت ل ات امرعا.  

ال حر  ل ل اة الدرا،اات العلياا مبحار  اخاهج طل اة   مالتي استخدم ةغهاق اةكثار ماجهاد  بن،تيصي

لهفاد مءاهما زراعاة كما ا  ا،تذنل احد ال يرت ال ن،اتيصية    المهحلة الهابعة التي اتعلل ب  ااات الزب ة.

فااي امعيااة  اصااة باائمر بعااو ااااراا اشااجار الزب ااة الملياارن شااجهم / الحاناا ة التص رلرجيااة بزراعااة 

شتلة مت رعة مارزبعهاا علا  كلياات الجامعاةل مزراعاة  690إذ ا  ااتاج ا هب ا   لممهاعااها لحيض اةا ات 

المساحات المفترحة في الصلية بمختلف اةشجار المعمهم  اةل يزبال فهشة ال   ل السا ح  ل  اف الجما ( 

اءااطات اماا . عاة كم ورماة الاهي باالت  ي  مالزراعاة مالع اباة باةشاجاراما ا  ي كافة مستلزمات الزر

الفاكهة فتتمث  في زراعة مايامة بعو ااراا اشجار الفاكهة فاي ال سات ان المخكاص لهاا ماض    تكا  ا

ماجاهاد ال حار  ل ل اة   اة تكاا   نل اة،تعااة اب ا بال ل ة اث ااد الادرمس العملياة المتعل اة بهائا  

 كرصا فاي اشاهه لماد  مبس ة اا  اا الصههباد ما  الدرا،ات العليا مبحر  اخهج طل ة المهحلة الهابعة

اياد بعو العمليات التاي بعجاز م  ةيامة ال ستان  ال س  ال  العدي الصافي مض العمال  مافت ار  الكيف الحارم

 اءااطات ا تكاا  . اماا غال ا ماا باؤيي الا  مارت معوا  الءاتنت المزرمعاةال ل ة ال يام بها كالس ي 

الخ ه فتتمث  في زراعة الخ ه بمختلاف ااراعهاا فاي الحارل المصءارفة المخككاة لهاا مفاي ال يارت 

اللجنة العلمية الجنة الدراسات العلي

لجنة الحقول رئيس القسم

لجنة النشاطات 
الطالبية

لجنة ضمان الجودة
لجنة تحديث المناهج

الدراسية
لجنة التعليم 
االلكتروني

يلجنة االرشاد التربو

اللجنة االمتحانية
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المحمية  ال ن،تيصية( مض  نل بحر  طل ة الدرا،ات العليا مبحر  اخهج طل ة المهحلة الهابعة مع ااك 

عليا ف ان عاض لزراعة محاصي  الخ ه بس ة زبايم عدي طل ة الدرا،ات الجهري حثيثة لتهي ة اةراني  

  اةبحا  العلمية الم دمة مض ال   ال احثيض مض التدربسييض ممءاربا بحر  التخهج.

 :االدارة

 :في الس  ال ست ة مع د،ة الحدا ل كما بياي مالف ي بتمث  الصاير اةياري

  يكتررام(    ر يا ال س (  .ي. عثمان  الد علران أ -1

  ماجستيه(   م هر ال س (   الد ابهاعي  مك اف أ.م.  -2

  م هر الدرا،ات العليا( ماجستيه(    أ.م. رعد معية محمري  -3

  يبلرم معهد لذة عهبية / حهفي االدم(  احمد حاك  كام  حسض  -4

  معامن ر يا حهفييض(   عدي احمد عصلة  -5

 حقول البستنة:

 حهفي امل( ابتدا ية /   محمد ناري اكيف  -1

 ابتدا ية / م.  دمات االدم(   ا،عد كهنن فهحان  -2

 المحور الثالث: الموارد

 الموارد المادية والفنيةأ.  

بمتل  ال س  العلمي ال  ية التحتية المايبة التاي اؤعلاه ئياد المهاام اةكايبمياة علا  مساتر  التعلاي  

مالتعل  معل  الكعيد ال حثيل مات مض المراري المايبة ال اعات الدرا،ية ممت ل ات اهي ة ال ي اة التعليمياة 

ماجهياز ال اعاات التعليمياة بايجهزم  السليمة مبمساحات م ا، ة اتن   ما،اتيعاب اعاداي ال ل اة فاي ال سا 

 العهق مالر،ا   اةلصتهماية. 

مغهف لجميا التدربسييض مغهفة م هر ال س  ا   ب ابة ال س  عل  غهفة ر يا ال س  مالسصهااربة  

مغهفاة  مالاعاة المصت اةمالاعاة م االءاات ل ل اة الدرا،اات العلياا ماربا الاعات يرا،ية مثان  مخت اهات 

خزن مكافتهبا ممهافل صحية لل ل ة مال ال ات. ان جميا الذهف مال اعات الدرا،اية مغهفة الم  اةاتهات 

هات مالاعة الم االءات مغهفة اةاتهات مالمصت ة مجهزم باةثا  المصت ي ماجهزم التصييف ماجهزم مالمخت 

مض اةجهزم المخت هبة التي اخدم م تسا ي ال سا  ماض   عدي ا ه  اخدم عئم الم ء تل كما ا   المخت هات  

 .(3ملحقق )ل التحلينت التي اتعلل ب حارثه لعليا مطل ة المهحلة الهابعة في  تدربسييض مطل ة الدرا،ات اال

ا   محدم اةاتهات عل  م ورمة ااتهات معدي مض الحا، ات التي بساتخدمها م تسا ر ال سا  فاي ال حال 

تجدات التي اخص ال حر  مما مص  اليه العاال  فاي مجاال العلا  مالتعلاي  مكاان ماةطنا عل  اع  المس

اث ااد الادرمس  شا صة اةاتهاات فاي التعلاي  اةلصتهمااي المادمج ماض  انل اارفيه  ك ياه  لهئم الرحدم يمر  

 م ااف ة مض  نل ارفه عدي ماض كما بترفه بال س  شهمط اةمااة مالسنمالتعلي .   م كةاةلصتهماية عل   
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الحهبل مغيهعا مض م،ا   اةمان. اما ما بخص   را م ء ت ال س  ال  الكيااة ماةياماة فااهاا اعتماد 

ميزااياة الصلياة مصانحية   مسات لة لل سا  مااماا اعتماد علا اارفه ميزااياة  عل  ميزااية الصلية بس ة عدم  

مض ال ا  ال ل اة ةجاهاد بعاو الصليةل اة ان ال س  ب رم بحمنت ا رعية  محكررم بالسيد عميد  الكهف  

  عمليات الكيااة ماةيامة م ها: 

 صيااة الصها،ي الدرا،ية لل ل ة  •

 ا ويف ال اعات الدرا،ية مالمخت هات  •

 ا ويف الحدا ل مالح رل  •

ا  ي الترعية اةرشايبة لل ل ة لم ا الوراعه السل ية لد  ال ل اة ماعزباز رمح التعاامن ماةباداا  •

   ةاتماد الرط ي. مالءعرر بالمس رلية ما

 الموارد البشرية: -ب

شاهايات الادكتررام   ع ارا ماض حملاة  27ب   ال س  عل  اع اد الهي ة التدربسية مال الغ عاديع   

في ح ارل   الف ييض  ماث يض مض العامليض  اث يض  اياربيض  معل   ل(1جدمل    علمية مختلفةلل اب  مالماجستيه مبي

ة ارجاد صانحية لل سا  باالترظيف ان ال س  بعااي مض اللة عدي الف ييض مالعمال إذ .  (2جدمل  ل  ال س  ف  

 السا   . فيما بخص محدات ال س  فهي م اظهم للرحدات المرجريم في الصليةمااما عي مض صنحية الجامعة

مااض  ناامان الجااريم مال حاال مالت ااربه مالدرا،ااات مالتخ ااي ( ماااها   معهااا مااض  اانل اءااصي  لجااان

من ماا ب ياة اةالساام االصلياة بالتعا   ارما.  ل مان الجريم مال حل مالت ربه مغيهعا مض اللجان  ييضالتدربس

باعداي   عي  مالتدربة مالمتابعةدا ل نمض الخ ة الس ربة لرحدم التيال ست ة مع د،ة الح  الس العلمية مم ها  

احتياجااه  مبما ب سج  ما في ك  فك  يرا،ي لجميا العامليض مفل يمرات ادرب ية ممر  عم   ادمات م

ةحاد  الادمرات التدرب ياة لرحادم   جذ بمثا  اامار  (4ملحقق )ل  ر،الة ال س  ماحتياجاات التادربا مالاتعل 

 . التيعي  مالتدربة مالمتابعة

 .2021-2020(:عدد اعضاء الهيئة التدريسية في القسم مصنف حسب الشهادة وااللقاب العلمية للعام 1جدول )

 العدد  اللقب العلمي الشهادة 

 6 استاذ دكتوراه 

 3 استاذ مساعد  دكتوراه 

 5 مدرس دكتوراه 

 5 استاذ مساعد  ماجستير 

 2 مدرس ماجستير 

 6 مدرس مساعد ماجستير 

 27 المجموع         
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 2021-2020للعام   مصنف حسب الشهادة قسمال(: اعداد الكادر االداري والفني في 2جدول )

 العدد  الشهادة 

 1 دبلوم 

 1 متوسطة 

 2 ابتدائية

 4 المجموع

 

 الموارد التقنية: -ت

ممخت اه زراعاة اةاساجة  ال  اات  فسالجةالمهكازي ممخت اه  ب   ال س  ثنثة مخت اهات  المخت اه

اسااتخدم عائم المخت ااهات فااي اجاهاد التحلياا  الصيميا يااة  ال  ااياة( احتااري علا  اجهاازم مخت هبااة مت رعاة

مالفيزبا ية التي اتعلل با تكاصات ال س  ماض ال ا  التدربساييض مطل اة الدرا،اات العلياا مطل اة المهحلاة 

. بت  اجهاد الس  مض الادمرات التدرب ياة فاي عائم المخت اهات  كرصاا الهابعة فيما بتعلل ب حر  التخهج

ماةيمات مالمااراي  مخت ااه زراعااة اةاسااجة ال  اايااةل اة ان عاائم المخت ااهات افت ااه الاا  بعااو اةجهاازم

ال همربة للمخت هات بس ة الوهمف اةالتكايبة للارزارم مالجامعاة ماب اا الا  عادم اارفه اةشاخا  

الت  ياايض فااي عاائم المخت ااهات العلميااة لتءااذي  مصاايااة اةجهاازم المخت هبااة ماجااهاد ال ااهادات للجهاازم 

بمتل    ة لعهق المحانهات المه ية.افت ه ال اعات الدرا،ية ال  م،ا   عهق حدبثة مثابت  كما  المترفهم.

ال س  مح ة ابحا  ارفه المت ل ات اة،ا،ية لت فيئ الدرمس العملية مبحر  اخهج طل ة المهحلاة الهابعاة 

 م ءا ت مطل ة الماجستيه مالدكتررام ف ن عض ا فيئ الخ   ال حثية ئ،اائم ال سا  ماحاري المح اة عادم 

 اعمها:

 في زراعة محاصي  الخ ه المت رعة. استخدم 5بيرت بن،تيصية عدي  -1

 استخدم شكثار ا ااات الزب ة مالفاكهة مزراعة يابات الخ ه. 2الول  الخء ية مالساران عدي  -2

ال ستان بحتري عل  اشجار الفاكهة المت رعة  الهمانل ال خي ل المءمشل التفااحل الزبتارنل الصمثاه ل   -3

هاق اعليمية في الدرمس العملياة مكائل  اجاهاد بحار  يما  استخدم ئغ  2مبمساحة    (الترتل الع ة 

 التخهج ل ل ة المهحلة الهابعة مطل ة الماجستيه.                                                                

يما  بستخدم فاي ا فيائ بحار  الخ اه المت رعاة ل ل اة المهحلاة الهابعاة   2الح   المصءرف بمساحة    -4

                                                                                      .ا،ات العليامطل ة الدر
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 :الموارد المالية -ث

ان ال سا  ة بعاد محادم حساابية   إذ بعتمد ال س  عل  ميزااية الصلية مابرابها في اخكايص الماراريل  

مست لةل مبكررم عاماة فاان التخكيكاات المالياة ناعيفة مة اصفاي لتل ياة احتياجاات اةياماة ما اربه 

امصاايات ال س  مبياي ذل  نمض اداعيات اةزمة اةالتكايبة التي بمه بهاا العاها  بسا ة ااداعيات ازماة 

 مالهكري اةالتكايي العالمي. جا حة كررماا

 المحور الرابع: اعضاء هيئة التدريس

بت  اعييض اع اد عي ة التدربا فاي السا  ال سات ة مع د،اة الحادا ل نامض ،لسالة ماض اةجاهادات 

اةياربااة فااي عمااايم الصليااة مجامعااة يبااال ل مبهاعاا  فااي اعياايض اع اااد عي ااة التاادربا حاجااة ال ساا  

 40ت الرزاربة مفل الااارن التعلاي  العاالي رالا   لن تكاصات العلمية ماةل اب العلمية ماةلتزام بالتعليما

 مكما بياي: 1988لس ة 

 شروط التعيين لقب مدرس مساعد

 بءتهط في مض بعيض أم بم   ل ة مدرس مساعد أن بصرن حا ًزا عل  شهايم الماجستيه أم ما بعايلها. -1

إذا ل  به  المدرس المساعد إل  مها ة أعل   انل ،ات ،ا رات ماض اااربخ اعيي اه ب  ا  إلا   اارج   -2

 الرزارم. 

 شروط التعيين لقب مدرس 

بءتهط في مض بعيض أم بم   مها ة مدرس بمرجاة الماايم الساي،اة مالعءاهمن ماض الااارن التعلاي  

 العالي ارافه أحد الءهطيض اآلاييض :

عل  شهايم الدكتررام معتهف بها آم ماا بعايلهاا علميًاا أم أن بصارن حاا ًزا علا  أعلا   أن بصرن حا ًزا  -1

شهايم علمية أم ف ية أم ا  ية أم مه ية في اة تكاصات التي ة ام   فيهاا شاهايم يكتاررام مة شاهايم 

بعاد معايلة لها علميًا شهب ة إن ة ا   مادم الدرا،اة للحكارل علا  عائم الءاهايم عاض ثان  ،ا رات 

 الءهايم الجامعية ائملية.

أن بصرن مدرً،ا مساعدًا في إحد  جامعات ال  ه أم المعاعد الف ية لمدم ة ا   عض ثن  ، رات ماءه   -2

  نلها بحثييض اليمييض في ائال  مالام بجهري ادربسية جيدم.

 شروط التعيين لقب استاذ مساعد 

 الماايم فاي المحاديبض الءهطيض أحد  فيه بترافه ان مساعد  أ،تاذ  مها ة بم   أم بعيض مض في بءتهط

الساي،ة مالعءهبض مض الاارن التعلي  العالي محك  علا  التهالياة العلمياة الا  مها اة ا،اتاذ مسااعد مفال 

 التعليمات ال افئم للتهاليات العلمية.
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 شروط التعيين لقب استاذ 

 الماايم فاي المحاديبض الءاهطيض أحاد  فياه بتارافه ان اة،اتاذبة مها اة بم   أم بعيض مض في بءتهط

الساي،ة مالعءهبض مض الاارن التعلي  العالي محك  عل  التهالية العلمية ال  مها اة ا،اتاذ مفال التعليماات 

 ال افئم للتهاليات العلمية.

ما،اتاذ مسااعد ممادرس ممادرس مض حملة ل ة ا،تاذ  ب   ال س  عل  عدي مض التدربسييض اةكفاد  

ان عدي اة،اائم ماع اد عي ة التدربا المؤعليض مالمتفهغيض للعم  كليا ام   . يكتررام مماجستيه(  مساعد 

جز يا في ال س  غيه كافية بس ة ا اعد عدي مض التدربسييض بمها ة ا،تاذ ام ا،تاذ مساعد في ا تكاصاات 

باارات التاي ب ارم بهاا بلعة ا اايل الخ اهات مالزفي بعو اة تكاصات في ال س .  امعي ة مما ملد فهاغ

في الت مية المه ية لهي ة التدربال   مساعداالصاير التدربسي ال  الجامعات مالصليات في  ارج العها  يمرا 

نل مالجامعة ام الرزارم ة ارفه فه  ابفاي الصاير التدربسي ال   اارج اآلمعئم الحل ة مف ريم لد  الصلية  

ال وه في مرالفها فاي عائا المجاال مان   أن اعيد   جامعة مالرزارمال  لئا عل أعنمل    المئكررالعها  للذهق  

للتعهف عل  احد  الر،ا   التعليمية التي مض شياها ال هرق يض ال   ارج العها   ياساع  بار،ال التدربس

 براالا التعلي  في العها  ممراك ة الدمل المت ررم.

مفال التعليماات ب رم ال س  فاي اهاباة السا ة الدرا،اية بااجهاد ا ارب  ةياد اع ااد عي اة التادربا  

ات مض معابيه مانحة ميالي ة لت يي  ايا ها   ل(5ملحق )مض  نل ا،تمارات معدم لهئا الذهقل الرزاربة  

ت رعاة مايارم م ها التدربا الفعال معمل المعهفة في مجال اة تكاا  ما،اتخدام طها ال التادربا الم

مالت الحكاة الدرا،اية ما،اتخدام م،اا   الت ارب  الم ا،ا ة مال حال العلماي مالتايليف مال ءاه مالتهجماة 

مالجرا ز العلمية مبهادات اة تهاا مااء ة  دمة المجتما مغيهعا مض المعابيه. مبت اا ال سا  التعليماات 

علمية. كما ب رم ال سا  بتءاجيا اع ااد المحديم لساعات التدربا ةع اد عي ة التدربا مفل الدرجات ال

عي ة التدربا عل  التهالية العلمية ماجهاد ال حر  مال ءه في المسترع ات العالمية  ،صربا مكنرفيات( 

مالتءجيا عل  المءاركة بالتعلي  المستمه مض  نل اجهاد ال دمات العلمية مالادمرات التدرب ياة مالارر  

 . (6ملحق )مالحل ات ال  اشيةل 

بعمد ال س  ال  ا ربه کايرم التدربسي مض  نل فسا  المجاال ةكماال يرا،اته العلياا  الادكتررام( 

مذل  ل مان اذئبة ال س  بصراير احم  شهايات يرا،اية أعلا  لتعاربو الا  ص الحاصا  اتيجاة ئحالاة 

جدمل   ل ل ة  ة ال  رل مض ال  بعو م تس يه ال  الت اعد مض جهة ممض جهة ا ه  ال ية حاجة التر،ا في

 (4جدمل  يا   الجامعة ام ارجهال مبرن   اعداي التدربسييض الئبض بصملرن يرا،ته  العليا فيبمث     (3 

 هايات ماةل اب العلمية مالتخكص.احكا ية باعداي ما،ماد اع اد عي ة التدربا مك ف حسة الء
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 الجامعة او خارجها.(: اعداد التدريسيين الذين يكملون دراستهم العليا داخل 3جدول )

 خارج الجامعة داخل الجامعة نوع الدراسة

 2 7 الدكتوراه 

 9 المجموع

 

 المساهمات العلمية خارج الكلية

بساع  اع اد الهي ة التدربسية في ال س  في عدي ماض ال ءااطات العلمياة ماا اةالساام الم ااظهم فاي 

الصليات ائ ه  باشنافة ال  إ،ااعمااه العلمياة يا ا  الصلياةل ماات  المسااعمة ماض  انل ال ياته  لادعرم 

لجاان اةمتحاان الءاام  اةالسام الم اظهم لنشتهاك في لجان م االءة طل اة الدرا،اات العلياا فاي كلياااه  م

ل ل ة الدكتررام أممض  نل المءاركة الفاعلة في ال دمات العلمية مالماؤامهات التاي ا يمهاا الا  الصلياات. 

ما يض ان ع اك رغ ة متزابدم لد  الصليات اة ه  في اشهاك م تس ي ال سا  فاي لجاان اةمتحاان الءاام  

في كليااه  مماا بادل علا  الادرم مكفاادم ادربسايي ال سا    ل ل ة الدكتررام مم االءات طل ة الدرا،ات العليا

ف ن عض ث ة الا  الصلياات باةمصاااات العلمياة مالخ اهم التاي بمتلصهاا كاراير ال سا  ميمرعا  فاي اغ ااد 

الم االءات مض  انل اباداد المنحواات مطاهح ائفصاار التاي ماض شاياها أن اها اي بمساتر  اله،اا   أم 

 . (7ملحق ) االءتهال اةطارب  التي بءتهكرن في م

أما ما بخص المءاركة في المؤامهات مال دمات العلمية التي ا يمها الصليات الزراعياة ائ اه  فاان 

في المءاركة في ال  ائاء ة لما بمتلصرم مض كفادم م  هم في ال حل العلمي. اما ماا   متس ي ال س  ، االرن

ارج مزارم التعلي  العالي مال حل العلماي فاان بخص مساعمات ال س  في اءاطات الدما ه الحصرمية مض  

 ال س  ب رم في بعو الحاةت بت دب  ا،تءارات علمية لعدي مض يما ه الدملة.  
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 2021-2020للعام  التدريس مصنف حسب الشهادات وااللقاب العلمية والتخصص الدقيقعضاء هيئة ال  وااليميل الرسمي (: احصائية باعداد واسماء4جدول )

 المالحظات  االيميل الرسمي  االختصاص الدقيق اللقب العلمي  الشهادة  اسم التدريسي  ت

  othmanalwan@uodiyala.edu.iq / خضر تربية نبات أستققققققاذ  دكتوراه  عثمان خالد علوان  1

  hameedsalih@uodiyala.edu.iq فسلجة وانتاج خضر  أستققققققاذ  دكتوراه  حميد صالح حماد  2

  azizmabd@uodiyala.edu.iq خضر تربية نبات / أستققققققاذ  دكتوراه  عزيز مهدي عبد  3

  alialhayany@uodiyala.edu.iq فاكهة مستديمة  أستققققققاذ  دكتوراه  علي محمد عبد  4

  ayadassi@uodiyala.edu.iq فاكهة / زراعة انسجة  أستققققققاذ  دكتوراه  اياد عاصي عبيد 5

  abdulkareemmohammad@uodiyala.edu.iq نباتات زينة أستققققققاذ  دكتوراه  عبدالكريم عبدالجبار محمد سعيد  6

  imadalsarra@uodiyala.edu.iq امراض نبات  أستاذ مساعد  دكتوراه  عماد عدنان مهدي 7

  ahlamahussein@uodiyala.edu.iq خضر انتاج  أستاذ مساعد  دكتوراه  احالم احمد حسين 8

  ahmedhomed@uodiyala.edu.iq نخيل استاذ مساعد  دكتوراه  احمد ثامر حومد  9

  abdulrahmanraheem@uodiyala.edu.iq نباتات زينة أستاذ مساعد  ماجستير  رحيم عبدالرحمن عبدالقادر 10

  nehadaziz@uodiyala.edu.iq فايروسات  أستاذ مساعد  ماجستير  نهاد عزيز خماس  11

 طالب دكتوراه في جامعة بغداد  raadalzuhairi@uodiyala.edu.iq خضر انتاج  أستاذ مساعد  ماجستير  رعد وهيب محمود  12

 طالبة دكتوراه في جامعة ديالى  zeinasami@uodiyala.edu.iq خضر انتاج  استاذ مساعد  ماجستير  زينة سامي راشد  13

 طالب دكتوراه في جامعة ديالى  khalidmustaf@uodiyala.edu.iq خضر انتاج  استاذ مساعد  ماجستير  خالد ابراهيم مصطاف  14

  adnanghazi@uodiyala.edu.iq انتاج خضر  مقققققدرس  دكتوراه  عدنان غازي سلمان  15

  abd.obiad@agriculture.uodiyala.edu.iq خضر / تغذية  مقققققدرس  دكتوراه  عبدالرحيم عاصي عبيد  16

  munammosleh@uodiyala.edu.iq انتاج خضر  مقققققدرس  دكتوراه  منعم فاضل مصلح  17

 mohammedmezher@uodiyala.edu.iq مكائن وآالت  مقققققدرس  دكتوراه  محمد مزهر حسن  18

 

 

  ekhlasmeteab@uodiyala.edu.iq زراعة انسجة نباتية  مقققققدرس  دكتوراه  أخالص متعب احمد  19

 طالبة دكتوراه في جامعة ديالى  zeana.hazber@agriculture.uodiyala.edu.iq  مقققققدرس  ماجستير  زينة هزبر خزعل  20

 طالب دكتوراه في جامعة االنبار  abdullahmahdi@uodiyala.edu.iq  مقققققدرس  ماجستير  عبدهللا فرحان مهدي 21

ديالى طالب دكتوراه في جامعة  bassimessa@uodiyala.edu.iq  مدرس مساعد  ماجستير  باسم الماس عيسى  22  

 طالب دكتوراه في جامعة ديالى  nashwan.abbas@uodiyala.edu.iq  مدرس مساعد  ماجستير  نشوان عبدالحميد عباس  23

 طالبة دكتوراه في جامعة ديالى  lumaalabasee@uodiyala.edu.iq  مدرس مساعد  ماجستير  لمى بشير حسين  24

 طالب دكتوراه في جامعة ديالى  mohammeddaher@uodiyala.edu.iq  مدرس مساعد  ماجستير  محمد ظاهر عبدالهادي 25

 emanhekmet@uodiyala.edu.iq  مدرس مساعد  ماجستير  ايمان حكمت حسن  26

 
 

 zainabakram@uodiyala.edu.iq  مدرس مساعد  ماجستير  زينب حسن اكرم  27
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  المحور الخامس : شؤون الطلبة

بءام  ال هاااامج اةكااايبمي فااي الساا  ال ساات ة مع د،ااة الحاادا ل اجتياااز ال الااة الم ااهرات 

ارباا ،ا راتل اارزا علا  ارباا مهاحا  يرا،اية مب واام الدرا،ية ال وهبة مالعملية عل  ماد  

الصرر،اتل بدرس  نلها الم هرات الدرا،ية لمت ل ات الجامعة مالم هرات الدرا،ية للصلية عل  

مسااتر  اة تكااا  الزراعااي العااامل مالم ااهرات اة،ا،ااية ل ساا  ال ساات ة مع د،ااة الحاادا ل 

كاايبمي بعاد اجتياازم مت ل اات ال هااامج ة تكاصات ال س ل مبم   المتخاهج عاض ال هااامج اة

 علرم ال ست ة مع د،ة الحدا ل. –ب جاح يرجة ال صالرربرس في العلرم الزراعية 

 القبول والتسجيل 

بت ا ال س  ااومة ماعليمات ال  رل مالتساجي  ماةات اال مالتحربا  مالع رباات اةا ا اطية 

 ارل ال ل اة فاي ال سا  علا  ا،ااس ال االاة ماوام اةمتحااات التي االهاها الارزارم. ا  ا    اة ال

اة،تيعابية معدي الصاير التدربسي مارفيه المستلزمات الدرا،ية مب ادا عل  ما ا دم ب لاة ال سا  

اةعداي المحديم مض ال ل ة لنلتحا  باهل اة أن اح يال العادي الم لارب بتايثه بعادم عراما  م هاا 

ماض  انل ال  ارل المهكازي فاي الارزارمل مرغ اة اعداي ال ل ة الم  رليض فاي الصلياة المارزعيض  

ال الة في اة تكا  الئي بري اكمال يرا،ته فيه مكئل  امس  ال ل ة بال  رل في الصلياة معادم 

التسهب ال  كليات التعلي  اةعلي م اصة ال ل ة الميسرربض مايباا. ملن،ا اب اعانم فاان اعاداي 

د ام ب   عض   ة ال  ارلل اماا فاي حالاة ال ارل طل اة طل ة الدرا،ات اةملية الملتح يض بال س  بزب

ل بت  ا فئبها بالصام  مض ال   الرزارم اة في ال س الدرا،ات العليال فان الخ ة المرنرعة مض ال    

حاةت ا،تث ا ية مث  إبعاز الجامعة ام الرزارم إل  زبايم   اة ال  ارل بسا ة شادم اشال اال علا  

اكمال الدرا،ة يا   العها . ة برجد في ال س  اماذج ة ت ارات ال  رل مالصفادم ل ل ة الدرا،ات 

ما رم محدم التسجي  في الصلية با،ت  ال ال ل ة الجدي ي لل ل ة. اةملية مااما اعتماي ال  رل المهكز

ل مااداليل الرثاا ل اله،امية التاي ب ادمها (8ملحق )مارثيل المعلرمات لل ل ة مفل ملفات اليا،يةل 

ال ل ةل كما ا رم محدم التسجي  بمتابعة ااجازات ال ل اة  انل ،ا رات الدرا،اة مفال التعليماات 

اةملية مالعلياا فاي السا    ال رل ال ل ة للدرا،ات (   ة  5جدمل  بمث   افئم.  الرزاربة مالجامعية ال 

    .  2021-2020ال ست ة مع د،ة الحدا ل للس ة الدرا،ية 

ا رم محدم التسجي  بإيامة ملفات ال ل ة مض حيل متابعة ،لرك ال ل ة ،راد التازام ال الاة 

الفاات فاي السالرك ماا اة،ااائم ام ال ل اة بالدمام ام اراصابه لمخالفاات الذياابل ام اراصاباه المخ

 محكرله عل  الع ربات اةا  اطية مفل التعليمات الرزاربة المرن  جزد مض مرايعا في اياام:

اعليمات اا  اط ال ل ة في مؤ،سات مزارم التعلي  العالي مال حل العلماي الم ءاررم فاي جهبادم 

 2  | رال  الكفحة:  4| عدي الكفحات:    22/02/2007| ااربخ:  4034رال  العدي:  الرالا ا العهاالية |
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مض الااارن مزارم التعلاي   47مض المايم  2مالف هم   37مض المايم    2ا،ت اي ا،ت ايا ال  احصام الف هم  

 .1988لس ة  40العالي مال حل العلمي رال  

 :بلتزم ال الة بما بياي :1المايم  

مالتعليمات ماةمامه التي اكدرعا مزارم التعلي  العاالي الت يد بال راايض ماةاومة الدا لية    –امة  

  ). مال حل العلمي ممؤ،سااها   الجامعةل الهي ةل الصليةل المعهد 

عدم المساس بالمعت دات الدب ية ام الرحدم الرط ية ام المءاعه ال رمية بسرد ام اعمد اثارم   –ثاايا  

 .ةالفتض ال ا فية ام العهالية ام الدب ية فعن ام الر

  عدم اة،ادم ال  ،معة الرزارم ام مؤ،سااها بال رل ام الفع  يا لها ام  ارجها –ثالثا  

اج ة ك  ما بت اف  ما السلرك الجامعي مض اا  اط عال ماحتهام ايارم معي ة التادربا   –رابعا  

 .مالمرظفيض معنالات الزمالة مالتعامن بيض ال ل ة

،اايؤثه ابجابااا عليااه ع ااد التعياايض مالتهشااي  لل عثااات الساالرك الم  اا   ال اارب  الاائي  –  امسااا

 .مالزماةت الدرا،ية

اةمت اا عض اي عم  مض شااه الخل  بال وام مال مياي ة مالسصي ة يا   الحهم الجاامعي   –،اي،ا  

 . الصلية ام المعهد( ام المءاركة فيه مالتحهبو عليه ام التسته عل  ال ا ميض به

 .المستلزمات الدرا،ية مممتلصات الجامعاة ام الهي اة ام الصلياة ام المعهاد المحافوة عل   –،ابعا 

  .عدم الخل  بحسض ،يه الدرا،ة في الصلية ام المعهد  –ثام ا 

الت يد بالزي المرحد الم هر لل ل ة عل  ان اهاع   كرصية كا  جامعاة ام عي اة علا    –اا،عا  

  .حدم

ا ويماات ماض شاااها اعميال التفهالاة ام ممار،اة اي صا ف ماض اج ة الدعرم ال  اليام    –عاشها  

  .ص رف اةن هاي السيا،ي ام الدب ي ام اةجتماعي

اج ة الدعابة الي حزب ام ا وي  ،يا،ي ام مجمرعة عهالياة ام الرمياة ام طا فياة   –حايي عءه  

 .،راد كان ذل  في اعليل الكرر مالنفتات مالملك ات ام االامة ال دمات 

عدم يعارم شخكايات حزبياة الل ااد محاناهات ام االاماة اادمات حزبياة ام يب ياة   –ثااي عءه  

 .يعا ية يا   الحهم الجامعي حفاظا عل  الرحدم الرط ية

 بعاالة ال الة بالت  يه اذا اراصة احد  المخالفات اةاية: :2المايم  

 .عدم الت يد بالزي المرحد الم هر في الجامعة ام الهي ة –امة

 .ادم ال  عنالات الزمالة بيض ال ل ة ام اجامزم بال رل عل  احد ال ل ةاة، –ثاايا 

 :بعاالة ال الة بالت  يه اذا اراصة احد  المخالفات اةاية :3المايم  

 .فعال بسترجة المعاال ة بالت  يه ما ، ل معاال ته بع ربة الت  يه –امة 
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 .الهي ة ام الصلية ام المعهد  ا نله بال وام مال مياي ة مالسصي ة في الجامعة ام –ثاايا 

 :ثنثرن برما اذا اراصة احد  المخالفات اةاية 30بعاالة ال الة بالفك  لمدم  :4المايم  

 .فعن بسترجة المعاال ة باشائار ما ، ل معاال ته بع ربة اةائار –امة 

 .التدربسيةاجامزم بال رل عل  احد م تس ي الجامعة مض غيه اع اد الهي ة  –ثاايا 

اليامه بالتءهيه بيحد اع ااد الهي اة التدربساية بماا بسايد الياه يا ا  الصلياة ام المعهاد ام   –ثالثا  

 . ارجهما

  .التي اخ  بال وام العام ماةياب  –يا   الحهم الجامعي  –اليامه برنا الملك ات  –رابعا 

لا  ،ا ة يرا،اية ماحادم اذا بعاالة ال الة بالفك  المؤالت مض الجامعة لمادم ة ازباد ع:  5المايم  

 :اراصة احد  المخالفات اةاية

 .مض عئم التعليمات  4اذا اصهر اراصابه احد اةفعال الم كر  عليها في المايم  –امة 

مارس ام حهق علا  التصاتنت ال ا فياة ام العهالياة ام التجمعاات السيا،اية ام الحزبياة   –ثاايا  

 .يا   الحهم الجامعي

خطة قبول الطلبة للدراسات االولية والعليا في قسم البستنة وهندسة الحدائق للسنة (: 5جدول )

 . 2021-2020الدراسية 

 المالحظات  العدد  الدراسة  نوع ت

 56قبول  طالب  40 خطة القبول للدراسة االولية  1

 7قبول  طالب  6 خطة القبول لدراسة الدبلوم العالي  2

 14 قبول  طالب  7 لدراسة الماجستير خطة القبول   3

 9 قبول  طالب  4 خطة القبول لطلبة الدكتوراه  4

 

 اختبار الطلبة والتعليمات االمتحانية 

بجهي ا ت ار مد  ا،تيعاب ال ل ة للم هرات الدرا،ية با،تخدام م،ا   ا رب  مت رعة م هاا 

ات اامض ربه العلميااة. العملاايل ا اادب  الت ااااةمتحااااات التحهبهبااة مالءاافهيةل ا ت ااار الت  ياال 

اة ت ارات التي بخ ا لها ال الة ا ت اربض فكلييض احهبهبةل ا اربه علميةل ا ت ارات ،هبعةل 

% مض الدرجة ال ها ية  مب سا    40اءاطات صفيةل اءص  بمجملها السعي الس ري للم هر مبحدي  

% للجازد العملاي(ل  15زد ال واهي م% للجا 25في الدرمس التي ات مض الجزد العملي براالاا 

% مض   60مبءتهك ال ل ة بعد اكماله  الم هرات الدرا،ية باةمتحااات ال ها ية التي اءص  يرجة  

 الدرجة ال ها ية.
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فاي  ل(9ملحقق )ماعادبناهال    2000لسا ة    134  رالا   ا  ل التعليمات اةمتحااية الرزارباة

ال ل ة المختلفة ف ن عض التعليمات الرزاربة التاي ا وي  عم  اللجان اةمتحااية ممعالجة حاةت  

اكدر  نل العام الدرا،ي لمعالجة حاةت مستجدم فهنتها الواهمف المجتمعياة مالكاحية فاي 

 ال ني.

 سجالت الدرجات للطلبة 

بات  ارثياال يرجااات ال ل اة فااي اة،ااتمارات مال ارا   اله،اامية ماساال  بعاد مكااايالتها مااض 

ج  اللج ة اةمتحااية في ال س  مالتي ا رم بدمرعا بترثيل ااجاازات ال ل اة فاي ،االتدربسييض ال   

الما،تهشايت(ل مبصارن بال ساخة الررالياة مال ساخة اةلصتهماياة حفاظاا علا  الدرجات اة،اس  

ح ر  ال ل ةل ماعم  لج ة التداليل عل  مهاجعة عم  اللج ة اةمتحااية في ال س  لتجامز حكارل 

  ال    مالتدمبض.اة  اد في 

 اراء الطلبة في جودة التعليم واداء اعضاء هيئة التدريس  استبيان

ل ل ة للرالرف علا  رأبها  فاي الماراي الدرا،اية عل  ا  بترزبا ا،ت ااة الصتهمايةب رم ال س   

 ممد  اة،تفايم م هاا ماءاخيص ا ااط ال ارم مال اعف فاي الم اهرات مال اا ميض علا  ادربساها

 اامارذجبمثا   (10ملحقق )ل معتمد مض مزارم التعلي  العالي مال حال العلماي  ممحتر  اة،تمارم

لذهق ارثيل اراد ال ل اة فاي الماايم العلمياة ل  يان ال ل ة ل عو المراي الدرا،ية ممدر،يهاة،ت 

. ان الفا دم مض عئم اة،ت يااات عاي معهفاة ال ل ة في اع اد عي ة التدربامجريم التعلي  مرأي  

مد  ا،تيعاب ال ل ة للمراي الدرا،ية مكئل  لن،تفايم مض منحواااه  فاي طهب اة عاهق الماايم 

العلمية ميرجة ا  له  لهال مالد بصرن اة،ت يان غيه فعال في اذييه ماالا الحال بسا ة عادم جدباة 

العاطفياة غياه الراالعياة علا  اجاباات ال ل اة ال ل ة في طهح آرا ه  مكئل  الد ا ذاي ال زعاات  

به  الكهب   ءاية اطانا التدربسايض رأ  إبدادبس ة ايثهع  بهئا التدربسي ام ذاك ام  رفه  مض  

عليها مااخاذع  مرالفا مض اآلراد الم ايم عل  الهغ  مض  لار مرالاة اة،ات يان ماض اة،ا ل لهائا 

ياة اة،ات ااة لل هارق براالاا العمل ع اد مال ممعايه بجة ان بها ي ال ل ة في مستر  حهصه  

  التعلمية باعت ارع  ائ،اس فيها.

 احصاءات الطلبة في قسم البستنة وهندسة الحدائق 

الحدا ل  مع د،ة  ال ست ة  علرم  اخكص  في  الم  رليض  الجدي  ال ل ة  العلمي  ال س   بست    

ا اجاحه   بعد  ال ل ة  مبستمه  اةمل ل  بالمهحلة  النح ة لنلتحا   الدرا،ية  المهاح   في  ةلتحا  

بيعداي ال ل ة  احكا ية    ( بمث 6   لحيض اكماله  مت ل ات التخهج مض ال هاامج اةكايبميل جدمل

 ل  2021 – 2020دا ل للعام الدرا،ي مع د،ة الحالس  ال ست ة   الدرا،ات اةملية في في المسجليض
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 في قسم البستنة وهندسة الحدائق أعداد الطلبة المسجلين في الدراسات االولية :( 6جدول )

 . 2021 –  2020للعام الدراسي 

 عدد الطلبة المرحلة الدراسية 

 43 االولى

 20 الثانية 

 28 الثالثة

 38 الرابعة

 129 المجموع 

 

   : الخدمات الطالبيةالمحور السادس

الدع    ا دب   عل   الصلية  عمايم  ما  بالت سيل  الحدا ل  مع د،ة  ال ست ة  الس   ر ا،ة  اعم  

مض اع  الخدمات التي ب دمها و ماة، اي طيلة فتهم الدرا،ة مارفيه ال ي ة المن مة للتعلي  مالتعل ل  

مساعدم   ال س  لل ل ة عي اةرشاي التهبري ةعميته بجااة بهامج التعلي  مالتعل  مئاه بعم  عل 

ما تيارم   يرا،ته  اكمي    ة  في  ممعاماته  الدرا،يةل  مإمصاايااه  الدرااه  اكتءاف  عل   ال الة 

الم ا،ةل ماح ي ه لءهمط مت ل ات التخهج ممساعداه في التذلة عل  أبة صعربات الد اعتهق 

عض   مالعلمية  ماةجتماعية  الدرا،ية  بي ته  ما  التصيف  عل   كئل   ممساعداه  الدرا،يل  مسارم 

الئي  ط الجدي  لل ل ة  اةرشايي  الدلي   كتية  بترزبا  ال س   ب رم  الصافية.  بالمعلرمات  إمدايم  هبل 

. ة ارجد في ال س  محدم (11ملحق )اكدرم الصلية ك  عام يرا،ي عل  ال ل ة الم  رليض بال س ل  

 يرا،يةل  لنرشاي التهبري مال فسي. اة ان ال س  ب رم بتءصي  لجان اةرشاي التهبري لص  مهحلة

الدرا،ية  مال هامج  ماله،الة  العلمي  بال س   ال ل ة  اعهبف  عل   التهبربرن  المهشدمن  بعم   إذ 

ماع اد   التدربا  عي ة  باع اد  ماعهبفه   مالءهايات  العلمية  مالدرجات  مالم هرات  مااراعها 

ال س  مالتسجي  مالراعد م   الدرجات العلمية ماةاومة اةكايبمية مكافة السيا،ا ت التي  مجلا 

آرا ه  مالمءاك    ال   احتياجااه  ماة،تماا  بال ل ة مالتعهف عل   باةلت اد  ب رمرن  اهمه ل كما 

شهمط   ماح يل  يرا،ته   اكمال  اج   مض  ممصض  مالت  با،ها  حلها  عل   مالعم   اراجهه   التي 

 اخهجه . 

 دارة نظام التعليم والتعلم في القسمإ

عل  مالتعلي   الت  ا  ات بعم  ال س  عل  ا  ي المهماة في ايارم عملية التعلي  مالتعل  با،تخدام  

ظ    في  كررمااظهمف  اةلصتهماي  في  جا حة  مهارااه   ما مية  ال ل ة  ا،تخدام    مادربة 

آ مالتعل  ما ربة  التعلي   اةلصتهماية في عملية  التدربسييض الم كات  بيض  التراص  اةلصتهماي    لية 

مال ل ةل ف ن عض ارفيه فهصة اةاسجام اةجتماعي بيض ال ل ة مض  نل اءصي  مجاميا ال ل ة  
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ارفيه و  اةلصتهماية. العلمية مراليا مض  نل  ال س  العلمي فهصة الحكرل عل  المكاير  برفه 

في    ليةف ن عض المكاير العلمية المترفهم في مصت ة الص  للعلمية في محدم التعلي  المجاايةالصتة ا

 .ا تكا  علرم ال ست ة مع د،ة الحدا ل

 تمثيل الطلبة 

ان   ل مان  الصلية  معمايم  ال س   ر ا،ة  ما  للتراص   بحهبة  ممثليه   با تيار  ال ل ة  ب رم 

ال س   ال هارات في  التخ ي  مااخاذ  بصرن مءاركا في عملية  ال ل ة مسمرعا مان  بصرن صرت 

الجهة   باعت ارع   مب اد  مالصلية  لل ل ة  التعل   ل  اد اجهبة  التعليمية ماعزبزا  العملية  المستفيدم مض 

 شخكيات اليايبة فاعلة في المجتما. 

  الالصفيةالخدمات الطالبية 

مالث افية  برفه   الهبانية  لل ءاطات  الفهصة  في    النصفيةال س   اةشتهاك  مض  نل 

ف ن   مالجامعةل  الصلية  مستر   عل   الهبانية  الث افية المساب ات  المههجااات  ا وي   عض 

مالمعارق الف ية لفعاليات ال ل ة التي اعم  عل  ا مية المراعة لل ل ة ماءجيا حهبة التع يه في  

كر جا حة  ظهرر  ،  ت  التي  الفتهم  الجامعي  نل  ظهرررمااالر،   ان  اة  كررماا    ل  جا حة 

الت يي    ، ة  بتعليأ نل  التزاما  الفعاليات  عئم  ارالف  ال   بت ييد  ي   الخاصة  اةزمة  مات  لية 

 التجمعات مالت اعد المصااي. 
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 المحور السابع: 

  البرامج االكاديمية -أ

الم هرات   اك يفات  مض  عدي  الحدا ل  مع د،ة  ال ست ة  ل س   اةكايبمي  ال هاامج  بت مض 

الزراعةل الم هرات  الدرا،ية شملت الم هرات للمت ل ات الجامعيةل م هرات المت ل ات لصليات  

الم هرات عل    اجتياز عئم  الحدا لل مبؤع   ال ست ة مع د،ة  العلمية في الس   في اة تكاصات 

علرم ال ست ة    –مد  اربا ، رات حكرل الخهبج عل  شهايم ال صالرربرس في العلرم الزراعية  

 مع د،ة الحدا ل.
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مالتي حاديت معابهعاا مااماطهاا اللجاان   ان ال هامج الدرا،ية مالم هرات المت عة في ال س 

اها   ارا اطا مثي ا ما الفلسافة العاماة للدملاة مرؤباة مر،االة ماعاداف ال سا  محاجاة   ال  اعية

التعليماي مال حثايل  ماالعاهبسع  ال س  يا ما ال  احسيض ال ل ة مالمجتما ما مية شخكية ال ل ة. 

لتعدبنت عليها كلما ا لة ائمه ذلا . بعتماد حيل ات  مهاجعة يمربة للم اعج الدرا،ية ماجهاد ا

اة   ية مالعملية للعلارم ال سات يةلالتحدبل في الم اعج عل  المتذيهات التي ا هأ في الجرااة العلم

  بسات د عليهاا بءص  محدمي جدا مذل  لعدم مجري مع يات مض ح ا  العمابحك   التذييه    ان عئا

فاي مجااةت العما  الحصارمي ام الخاا  بجعا  اي ن عادم ااخاهاط الخاهبجيض  ال ا   بالتذييه. ا

احدبل في الم اعج الدرا،ية غيه ماالعية ة ،يما مان اةعداف التعليمية في ال س  اسع  ال  نخ 

ان ا ربه الم ااعج بالءاص  المعمارل باه حالياا ة ال  العم  لسد حاجة السر .  الصراير المتخكك

ن ال هامج الدرا،اية اراكاة الت اررات العلمياة ا بصرن مجدبا اذا كان الهدف عر التعل  ف  ل حيل 

ان ا ربه الم اعج بت لة مراك ة متراصلة للت رر الحاص  فاي   الحاصلة في العلرم ذات العنالة.

ئل  بجاة أن بصارن لاد  لاالعالمياة م اةالليمياة ال هامج الدرا،ية للالسام الم اظهم فاي الجامعاات 

ا،اية التاي ال اي حاجاة ،ار  العما  مماد  اذ يتهاا ال س  اطنا ميرابة في ط يعاة الماراي الدر

  مالتعل   يلمام ال س  ب راالص التعلإن المت ل ات الفعاليات اةاتاجية ماةكايبمية للجهات المستفيدمل 

لهائا   لمخهجااه بعت ه ع كها حا،ما في ابة اعدبنت ام اذيهات بجهبها علا  بهامجاه الدرا،اية

اياد الخهبجيض مض  نل ا،تمارم  اصة امل مض الجهات التي بعملارن   متابعة ما رب بال س     ب رم

   .(12) ملحقل اخهجه  د بها بع

يض في ادمات ام مر  عم  يا   ام  ارج العاها  فاي مجاال اة،اا يان اشهاك التدربس

مالتراص  بيض  المعتمدم في منا ال هاامج الدرا،ي مللمهاح  كافة مكيفية ابجاي حالة مض التهاب   

ً المراي محسة الكفرف الدرا،ية بعم  عل  اصام  الكررم لد  الخهبج مبصارن مساترع  لصافاة  ا

العلرم ال ست ية مالاير عل  اةيارم ال اجحاة للعما  الائي ،ايصلف باه ع اد اعي ياه فاي المؤ،ساات 

 في الحصرمية ام مؤ،سات ال  اا الخا  ذات العنالة با تكاصهل مبئل  ،يصرن ع كها فاعن

ارا اطااا مثي ااا  الاادرمس ال وهبااة اااها  المساااعمة بت ااربه ال  اااا ام الجهااة التااي بعماا  فيهااا. 

بالدرمس العمليةل ماصم  مفهيات ك  م ها اة ه. ا فائ الادرمس العملياة فاي الح ارل كا  حساة 

اذ يتهاا ا تكاصهل فالمراي الدرا،ية ذات العنالة با تكا  الخ ه المصءرفة أم المحمياة بات  

رمس في ح رل الخ ه مال يارت ال ن،اتيصيةل مماراي ا تكاا  الفاكهاة فاي بساتان الفاكهاة مي 

ت التصاثه ام ال يام بجرةت في حدا ل ال س  للتعهف عل  ا ااات ا تكا  الزب ة اع ي في م ء 

ل التصااثه مالواهمف ال ي ياة الم ا،ا ة لل مارل ماااراا ا اطهمالزب ة مض حيال الرصاف ال  ااايل  

 مأص اف ال  ااات المزرمعة.
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ن امصااية ارفيه كافة مستلزمات الدرمس العملية ،راد كاات الح لياة ام المخت هباة ااها   ا

بميزااية الصلية ممد  ارفيه المال الصافي في ابراب الكهف المدرجة نمض الميزاايةل مالد بصارن 

ارنا  العملياة المخت هباة. ذل  عا  اا فاي اارفيه كافاة اةجهازم العلمياة التاي ات ل هاا الادرمس  

الم هاااج الدرا،ااي ل ساا  ال ساات ة مع د،ااة الحاادا ل للمهاحاا  الدرا،ااية  10م 9م 8م 7الجاادامل 

م هاج الدرا،ات العليا للدبلرم العاالي   13م  12م  11اةملية(ل مامث  الجدامل    لدرا،ات اةربعة  ا

( ا،اتمارات 14جدمل  ب يض  ل ممالماجستيه مالدكتررام عل  التتابا ل س  ال ست ة مع د،ة الحدا ل

الخ ة التدربسية الس ربة لم اهرات الدرا،اات اةملياة ال وهباة مالعملياة ل سا  ال سات ة مع د،اة 

 .الحدا ل

 االولية المرحلة االولى اتالمنهاج الدراسي للدراس (:7جدول )

  

 المرحلة االولى 

 الفصل الربيعي  الفصل الخريفي

 المادة 
 عدد الساعات 

 المادة   الوحدات 
 عدد الساعات 

 الوحدات 
 عملي  نظري عملي  نظري

 مكائن وآالت زراعية 

Machines, Agricultural 

Machinery 

2 3 3.5  

 مبادئ محاصيل حقلية 

Principles of Field 

Crops 

2 3 3.5 

 1تطبيقات في الحاسوب 

Computer 1 
- 3 1.5  

 مبادئ انتاج حيواني

Principles of Animal 

Production 

2 3 3.5 

 مبادئ علم التربة 

Principles of Soil 
2 3 3.5  

 مبادئ صناعيات غذائية 

Principles of Food 

Processing 

2 3 3.5 

 رياضيات 

Mathematics 
2 _ 2  

 االحصاء 

Statistical 
1 3 2.5 

 نبات عام

Botany 
2 3 3.5  

 مساحة مستوية 

Area 
1 3 2.5 

 كيمياء عضوية 

Organic Chemistry 
2 3 3.5  

 مبادئ اقتصاد زراعي 

Principles of Economic 

Agricultural 

2 _ 2 

 1لغة انكليزية تخصصية

English Language 1 
1 _ 1  

  2لغة انكليزية تخصصية 

English Language 2 
1 _ 1 

 حقوق انسان وحريات عامة 

Human Rights 
1 _ 1  

 رسم هندسي 

Engineering Drawing 
_ 3 1.5 

 20 21 10 المجموع   19.5 15 13 المجموع 
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 االولية المرحلة الثانية اتالمنهاج الدراسي للدراس (:8جدول )

  

 المرحلة الثانية

 الفصل الربيعي  الفصل الخريفي

 

 المادة 

 عدد الساعات 

 المادة   الوحدات 

 عدد الساعات 

 الوحدات 

 عملي  نظري عملي  نظري

 مبادئ احياء مجهرية 

Microorganisms 
2 3 3.5  

 تغذية نبات

Plant Nutrition 
2 3 3.5 

 تشريح نبات

Plant Anatomy 
2 3 3.5  

 كيمياء حيوية 

Biochemistry 
2 3 3.5 

 مبادئ ارشاد زراعي 

Principles of 

Agricultural Extension 

1 - 1  
 بيئة نبات 

Plant Ecology 
2 3 3.5 

 وراثة نبات 

Plant Genetic 
2 3 3.5  

 زراعة عضوية 

Organic Agriculture 
2 3 3.5 

 حشرات نباتات بستنية

Horticultural Insect 

Pests 

1 3 2.5  

 نبات المشاتل واكثار 

Nurseries and Plant 

Propagation 

2 3 3.5 

 2تطبيقات في الحاسوب 

 Computer 2 
_ 3 1.5  

 مبادئ تصميم حدائق 

Principles of 

Landscape Design 

1 3 2.5 

 لغة عربية 

Arabic Language   
1 _ 1  

 ادغال وطرق مكافحتها 

Weeds and Their 

Control Methods 

2 3 3.5 

 فسلجه نبات 

Plant Physiology 
2 3 3.5  

 حرية وديمقراطية 

Freedom and 

Democracy 

1 _ 1 

 24.5 15 15 المجموع   20 31 12 المجموع 
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 االولية المرحلة الثالثة اتالمنهاج الدراسي للدراس (:9جدول )

 

  

 المرحلة الثالثة 

 الفصل الربيعي  الفصل الخريفي

 

 المادة 

 عدد الساعات 

 المادة   الوحدات 

 عدد الساعات 

 الوحدات 

 عملي  نظري عملي  نظري

 1فاكهة نفضيه 

Deciduous  Fruits 1 
2 3 3.5  

 2فاكهة نفضيه 

Deciduous  Fruits 2 
2 3 3.5 

 1انتاج خضر 

Vegetable 

Production 1 

2 3 3.5  
 2انتاج خضر

Vegetable Production 2 
2 3 3.5 

 1نباتات زينة  

Floriculture 1 
1 3 2.5  

 2نباتات زينة 

Floriculture 2 
1 3 2.5 

 تصميم وتحليل تجارب 

Experiment Design 

And Statistic 

2 3 3.5  
 تربية نحل

Honey Bee Breeding 
2 3 3.5 

 منظمات النمو النباتية

Plant Growth 

Regulators 

2 3 3.5  
   امراض النباتات البستنية 

Horticulture Disease 
1 3 2.5 

 النباتات الطبية والعطرية 

Medicinal and 

Aromatic Plants 

2 3 3.5  
 تربية نباتات بستنية

Plant Breeding 
2 3 3.5 

 الري والبزل 

Irrigation and 

Drainage 

2 3 3.5  
  3 تطبيقات في الحاسوب

Computer 3 
_ 3 1.5 

 21.5 21 10   23.5 21 13 المجموع 
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 االولية المرحلة الرابعة اتالمنهاج الدراسي للدراس (:10جدول )

 

  

 المرحلة الرابعة 

 الفصل الربيعي  الفصل الخريفي

 

 المادة 

 الساعات عدد 

 المادة   الوحدات 

 عدد الساعات 

 الوحدات 

 عملي  نظري عملي  نظري

 زراعة االنسجة النباتية 

Plant Tissue Culture 
2 3 3.5  

 انتاج االعناب والثمار الصغيرة 

Grape Science 
2 3 3.5 

 فاكهة مستديمة 

Evergreen Fruit 
2 3 3.5  

 انتاج نخيل

Date Palm Production 
2 3 3.5 

 انتاج بذور النباتات البستنية

Horticulture Seed 

Production 

2 3 3.5  
 تقانات حياتية نباتية

Plant Biotechnology 
2 3 3.5 

 الزراعة المحمية 

Protected Agriculture 
2 3 3.5  

 جني وخزن الحاصالت البستنية 

 Postharvest Fruit 

Storage 

2 3 3.5 

 هندسة حدائق

  Landscape Design 
2 3 3.5  

 حلقات دراسية 

  Seminar 
1 _ 1 

 ادارة مزارع 

   Farm Management 
2 3 3.5  

 اسمدة وخصوبة التربة 

Soil Fertility and 

Fertilization 

2 3 3.5 

 مشروع بحث 

Research Project 
_ 3 1.5  

 مشروع بحث 

Research Project 
_ 3 1.5 

 20.5 18 11 المجموع   22.5 21 10 المجموع 
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 لقسم البستنة وهندسة الحدائق. (لدبلوم العالي)ا (: منهاج الدراسات العليا 11جدول )

 القسم  الدراسة 
الفصل 

 الدراسي 
 المناهج الدراسية 

الساعات 

متطلبات الحصول على الشهادة وفق   الدراسية 

 التخصص 
 عملي  نظري

الدبلوم  

 العالي 

البستنة  

وهندسة  

 الحدائق 

الفصل 

 األول 

 ( )الخريفي

 3 2 (1تصميم وتحليل تجارب متقدم )
 : السنة الدراسية األولى

 الفصل الدراسي االول )الخريفي(: 

 7عدد الوحدات 

وحدات لكل   3مادتين اجبارية ) -1

 (مقرر

 منهج بحث وحدة واحدة.  -2

حلقة دراسية بدون وحدات    -3

 )مستوفي (

 3 2 (1فسلجة نبات متقدم )

 -- 1 منهج بحث علمي 

 -- 1 حلقات دراسية 

   

اختصاص الفاكهة والخضر  

 والزينة 
  

 

الفصل 

 الثاني

 )الربيعي(

 3 2 إنتاج فاكهة متقدم  1
 

 : الفصل الدراسي الثاني )الربيعي(

 11عدد الوحدات المطلوبة 

 وحدة(  2اللغة االنكليزية ) -1

ثالثة مواد دراسية  في مجال    -2

 وحدات لكل مقرر (  3التخصص )

 

 

مجموع الوحدات للمقررات الدراسية  

 وحدة  18للفصلين 

 وحدة  6وحدات بحث رسالة 

 وحدة  24المجموع الكلي للوحدات 

مدة الدراسة سنة واحدة فقط تتضمن  

 الكورسات الدراسية وبحث الرسالة 

 

 

 

 3 2 (1متقدم )إنتاج خضر  2

 3 2 نباتات زينة متقدم 3

 3 2 (1تغذية نبات  متقدم ) 4

 3 2 زراعة محمية متقدم  5

6 
اكثار النباتات البستنية 

 متقدم 
2 3 

7 
منظمات نمو نبات متقدم  

(1 ) 
2 3 

 -- 2 اللغة االنكليزية  8
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 لقسم البستنة وهندسة الحدائق.  (لماجستير)ا (: منهاج الدراسات العليا 12جدول )

 القسم الدراسة
الفصل 

 الدراسي
 المناهج الدراسية

الساعات  

متطلبات الحصول على الشهادة وفق   الدراسية

 التخصص
 عملي نظري 

البستنة  ماجستير 

وهندسة 

 الحدائق

الفصل 

 األول

 )الخريفي( 

 السنة الدراسية األولى: 3 2 (2تجارب متقدم )تصميم وتحليل 

 الفصل الدراسي األول )الخريفي(: 

 14عدد الوحدات   

 جميع المواد إجبارية 

 3 2 متقدم  كيمياء حيوية

 3 2 ( 2فسلجة نبات متقدم )

 3 2 تحليل آلي

 -- 1 منهج بحث علمي

 -- 1 اللغة االنكليزية 

 -- 1 ( 1دراسية )حلقات 

الفصل 

 الثاني

 )الربيعي( 

 اختصاص الفاكهة والخضر والزينة
   

الفصل الدراسي الثققاني )الربيعققي(: عققدد 

     12الوحدات 

  -متطلبات التخصص وتشمل: -1

اربعقققة  مقققواد دراسقققية فقققي مجقققال  -1

 التخصص 

 وحدات لكل مقرر (   3) 

حلقققققة دراسققققية )بققققدون وحققققدات(  -2

 مستوفي 

 

مجمققوع الوحققدات للمقققررات الدراسققية 

 وحدة  26للفصلين 

 

 السنة الدراسية الثانية:

 وحدة 10وحدات بحث رسالة 

 وحدة 36المجموع الكلي للوحدات 

 

 3 2 إنتاج فاكهة مستديمة متقدم  1

 3 2 تربية وتقليم أشجار  2

 3 2 الثمار الصغيرة متقدمفاكهة  3

 3 2 زراعة أنسجة نباتية متقدم 4

 3 2 ( 2إنتاج خضر متقدم  ) 5

6 
تربية وتحسين النباتات البستنية  

 متقدم 
2 3 

 3 2 انتاج بذور نباتات بستنية متقدم  7

 3 2 الزراعة العضوية متقدم  8

9 
البستنية عناية وخزن المحاصيل 

 متقدم 
2 3 

 3 2 نباتات الزينة وازهار القطف 10

 3 2 نباتات زينة خشبية  11

 3 2 (2تغذية نبات متقدم ) 12

 3 2 (2منظمات نمو نباتية متقدم ) 13

 3 2 وراثة النباتات البستنية  14

 3 2 نباتات طبية وعطرية متقدم  15

 3 2 الثمار بعد الحصاد متقدمفسلجه  16

 3 2 تقنيات الزراعة المائية  17

 3 2 بيئة نبات متقدم 18

 -- 1 ( 2حلقات دراسية ) 19
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 لقسم البستنة وهندسة الحدائق.  (لدكتوراه)ا منهاج الدراسات العليا (:  13جدول )

 القسم الدراسة
الفصل 

 الدراسي
 المناهج الدراسية

متطلبات الحصول على الشهادة وفق   الساعات الدراسية

 التخصص
 عملي نظري 

البستنة  دكتوراه

وهندسة 

 الحدائق

الفصل 

 األول

 )الخريفي( 

 3 2 تشريح الحاصالت البستنية متقدم
 السنة الدراسية األولى:

 الفصل الدراسي األول )الخريفي( : 

 وحدة  13عدد الوحدات    

 جميع المواد إجبارية 
 3 2 فسلجه إجهاد النباتات البستنية

 3 2 البستنية نمو وأيض النباتات 

 3 2 التحليل االحصائي باستخدام الحاسب اآللي 

 -- 1 اللغة االنكليزية 

الفصل 

 الثاني

 )الربيعي( 

   اخصاص فاكهة وخضر
 الفصل الدراسي الثاني )الربيعي(  

 وحدة    16عدد الوحدات          

   -متطلبات التخصص وتشمل : -1

 التخصصخمسة مواد دراسية في مجال  -1

 وحدات لكل مقرر (  3)  

 اللغة االنكليزية  ) وحدة واحدة (   -2

 حلقة دراسية )بدون وحدات( مستوفي   -3

 

مجموع الوحدات للمقررات الدراسية 

 وحدة      29للفصلين  

 وحدة  31وحدات بحث االطروحة 

مجموع الوحدات الدراسية لدراسة 

 وحدة  60الدكتوراه = 

 

 3 2 حيات انتاج تفا  1

 3 2 إنتاج فاكهة ذات الثمار الصلبة  2

 3 2 انتاج نخيل متقدم  3

 3 2 انتاج اعناب متقدم 4

 3 2 فسلجه أزهار وعقد ثمار متقدم 5

 3 2 تقنيات احيائية متقدم  6

 3 2 زراعة كالس 7

 3 2 هندسة وراثية  8

 3 2 وراثة جزيئية  9

 3 2 تقنيات تطفير خارج الجسم الحي 10

 3 2 إنتاج محاصيل الخضر االستراتيجية  11

 3 2 تقنيات الزراعة بدون تربة  12

 3 2 زراعة مستدامة  13

 3 2 تقنيات انتاج الفطر الغذائي  14

 3 2 خزن المحاصيل الستراتيجية  15

 3 2 زراعة في بيئات مختلفة 16

 3 2 تقنيات حفظ الثمار  17

 3 2 تحليل انحدار  18

 3 2 التغيرات الوراثية وتربية الطفرات  19

 3 2 الوراثة الكمية  20

 3 2 وراثة العشائر  21

 -- 1 اللغة االنكليزية  22

 -- 1 حلقات دراسية 23

    



 

~ 31 ~ 

 لمقررات الدراسات االولية النظرية والعملية ويةاستمارات الخطة التدريسية السن(: 14جدول )

   لقسم البستنة وهندسة الحدائق.

 )) استمارة الخطة التدريسية السنوية ((  

 التدريسي: اسم حميد صالح حماد 

hameedsalih@uodiyala.edu.iq البريد االلكتروني الرسمي: 

 اسم المادة: زراعة عضوية

 مقررالفصل:  الفصل الثاني )الربيعي( / المرحلة الثانية

تعريققف الطالققب بةهميققة الزراعققة العضققوية وشروطهاوبعضقققانينها وأسققتخدام 

 المبيدات العضوية ونوعية وكمية االنتاج في الزراعة العضوية
 اهداف المادة:

المركبققات العضققوية الالنتروجينيققة  المركبققات  انققواع المققواد العضققوية ومصققادرها 

وز ل النشقا   العضوية النتروجينية  تحلل المركبقات العضقوية )السقليلوز ل الهيميسقيليل

تقداخل غرويقات المقواد   الدبال ومجاميع االحمقاض الدباليقة (  تكون  البكتين ل الكايتين

العضوية وغرويات التربة ومحتوى التربة من المقادة العضقوية  دور المقادة العضقوية 

 في خصوبة التربة ونشاط احياء التربة والصفات الفيزياوية للتربة

 التفاصيل االساسيه للمادة: 

3.5 

2 

3 

 الوحدات: 

 النظرية: الساعات 

 الساعات العملية: 

   د. موفق مزبان  جامعة االنبار2009الزراعة العضوية  

  د. جاسم محمد علوان و د. رائدة اسماعيل. 2012الزراعة العضوية والبيئية  

 جامعة الموصل 

 الكتب المنهجية:

 المصادر الخارجية:  االنترنت

 االول الفصل  الفصل الثاني  السعي  االمتحان النهائي 
الفصل 

 الدراسي 

 النظري العملي  العملي  النظري

 %25 15 %20 %40 الثاني   25%

60% 40% 
 

 تقديرات الفصل: 

 : معلومات اضافية % 100التقدير النهائي 

 

mailto:hameedsalih@uodiyala.edu.iq


 

~ 32 ~ 

 الفصل الدراسي الثاني )الربيعي(  – جدول الدروس االسبوعي
 

 المادة النظرية الماده العملية المالحظات

ع 
و
سب
ال
 ا

 1 تعريف واهمية الزراعة العضوية التعرف على انواع المخلفات العضوية   

 2 مناطق انتشار الزراعة العضوية التدريب على تخمير المادة العضوية   

 3 انواع المواد العضوية ومصادرها تنفيذ تجربة اصص النواع االسمدة العضوية 

 
المنفققذة فققي زيققارة ابحققاث طلبققة الدراسققات العليققا 

 مجال الزراعة العضوية
 4 المركبات العضوية الالنتروجينية

 
قيققاس درجققة حققرارة االوسققاط العضققوية المختلفققة 

 اثناء فترة التخمير
 5 المركبات العضوية الالنتروجينية

 6 المركبات العضوية النتروجينية تقدير صبغة الكلوروفيل من االوراق   

 تقدير الكثافة الظاهرية لترب االوساط المختلفة   
تحلققققققل المركبققققققات العضققققققوية )السققققققليلوز ل 

 ( الهيميسيليلوز ل النشا   البكتين ل الكايتين
7 

 التقييم الحسي لبعض منتجات الزراعة العضوية   
تحلققققققل المركبققققققات العضققققققوية )السققققققليلوز ل 

 ( الهيميسيليلوز ل النشا   البكتين ل الكايتين
8 

 زيارة لمركز الزراعة العضوية في وزارة الزراعة 
تحلققل المركبققات العضققوية النتروجينيققة البروتينيققة 

 وغير البروتينية
9 

 10 تكون الدبال ومجاميع االحماض الدبالية ( Compostمقاييس تخمر المادة العضوية )  

 مناقشة نتائج التحليالت اعاله . 
وغرويقات التربقة تداخل غرويات المقواد العضقوية  

 ومحتوى التربة من المادة العضوية
11 

 مناقشة نتائج تجربة االصص 
دور المققادة العضققوية فققي خصققوبة التربققة ونشققاط 

 احياء التربة والصفات الفيزياوية للتربة
12 

 تسليم التقارير 
دور المققادة العضققوية فققي خصققوبة التربققة ونشققاط 

 الفيزياوية للتربةاحياء التربة والصفات  
13 

 تسليم التقارير 
شققققروط الزراعققققة العضققققوية وبعققققض قوانينهققققا 

 واستخدام المبيدات العضوية
14 

 15 نوعية وكمية االنتاج في الزراعة العضوية تسليم التقارير 
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 )) استمارة الخطة التدريسية السنوية (( 

 التدريسي: اسم غالب ناصر حسين 

    ghalibnaser@agriculture.uodiyala.edu.iq    البريد االلكتروني الرسمي: 

 اسم المادة: جني وخزن الحاصالت البستنية

 مقررالفصل:  الفصل الثاني )الخريفي( / المرحلة الرابعة

الحاصالت البسققتنية والمحافظققة عليهققا وايصققالها الققى تعليم الطلبة باهمية خزن  

 المستهلك بافضل الصفات النوعية.
 اهداف المادة:

تكوين ونمو الثمار والعوامل المققؤثرة عليهققا وطققرق الحصققاد والفققرز والتققدريج 

والتعبئة للحاصالت البستنية والمعامالت التي تجققرى عليهققا  طققرق التبريققد قبققل 

 لبستنية  الخزن المبرد للحاصالت البستنية.الشحن والخزن للحاصالت ا

 التفاصيل االساسيه للمادة: 

3.5 

2 

3 

 الوحدات: 

 الساعات النظرية: 

 الساعات العملية: 

   د. غالب ناصر الشمري2017عناية وخزن الحاصالت البستانية  

   د. غالب ناصر الشمري2014تقنات خزن الحاصالت البستانية  
 المنهجية:الكتب 

Postharvest technology of horticultural crop. 1990. المصادر الخارجية:   مترجم 

 الفصل االول  الفصل الثاني  السعي  االمتحان النهائي 
الفصل 

 الدراسي 

 النظري العملي  العملي  النظري

 الثاني   25%
40% 20% 15% 25% 

60% 40% 
 

 تقديرات الفصل: 

 : معلومات اضافية % 100النهائي التقدير 
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 ( الربيعي) الثانيالفصل الدراسي  – جدول الدروس االسبوعي
 

 المادة النظرية الماده العملية المالحظات

ع 
و
سب
ال
 ا

 
االقتصققادية للخققزن ومقققدار الفقققد نتيجققة  األهميققة

  الخزن
 1 . والمورفولوجية والطبيعية الصفات التشريحية

 2 . والمورفولوجية والطبيعية الصفات التشريحية  وعالقة ذلك بالهرمونات النباتيةونضج الثمار   نمو 

 
الفسلجية والكيماويقة التقي تحقدث للثمقار  التغيرات

 أثناء النضج والخزن
 3  النضج دراسة مقاييس اكتمال

 
اكتمققال النمققو والنضققج وتحديققد موعققد  مقققاييس

  الحصاد
 4  والبكتينات دراسة التغيير في الصالبة

 
التنفس فقي الثمقار اثنقاء النمقو والنضقج  ميكانيكية

 . والخزن

الثمققار مققن االحمققاض  دراسققة التغيققر فققي محتققوى 

 العضوية ورقم الحموضة
5 

 
   الفقد بالوزن بعد الحصاد "الثمار صناعيا انضاج

 . 
 C 6 الثمار من فيتامين دراسة التغير في محتوى 

 
والتدريج والتعبئة للحاصالت الحصاد والفرز  طرق

  عليها البستنية والمعامالت التي تجرى 

الثمقار مققن السققكريات  دراسقة التغيققر فقي محتققوى 

  الكلية والمختزلة والصبغات
7 

 
التبريققد قبققل الشققحن والخققزن للحاصققالت  طققرق

 .البستنية   الخزن المبرد للحاصالت البستنية

السققكريات الثمقار مققن  دراسقة التغيققر فقي محتققوى 

  الكلية والمختزلة والصبغات
8 

 
التبريققد قبققل الشققحن والخققزن للحاصققالت  طققرق

 .البستنية   الخزن المبرد للحاصالت البستنية

الثمار وطرق تقدير سقرعة  دراسة التغير في تنفس

 التنفس فيها
9 

  للحاصالت البستنية في جو هوائي معدل الخزن 
وطرق تقدير سقرعة الثمار  دراسة التغير في تنفس

 التنفس فيها
10 

  للحاصالت البستنية في جو هوائي مخلخل الخزن 

المحاصيل البسقتنية ونشقمل  دراسة طرق خزن اهم

تقققارير الطلبققة مققع القائهققا ومناقشققتها ويكلققف كققل 

الشعبة باعداد تقرير عن احقد المحاصقيل  طالب مي

والمشقرف  البستنية والقائقه ومناقشقته مقع الطلبقة

 . عمليعلى ال

11 

 

العامة لتحديقد درجقات الجقودة واهميتهقا    االسس

للحاصقالت  عوامل تدهور القيمة النوعية والغذائية

  البستنية بعد الحصاد واثناء الخزن

المحاصيل البسقتنية ونشقمل  دراسة طرق خزن اهم

تقققارير الطلبققة مققع القائهققا ومناقشققتها ويكلققف كققل 

احقد المحاصقيل الشعبة باعداد تقرير عن  طالب مي

والمشقرف  البستنية والقائقه ومناقشقته مقع الطلبقة

 . على العملي

12 

 
وتداول وخقزن االنقواع المهمقة مقن االزهقار  قطف

  المقطوفة واألبصال

المحاصيل البسقتنية ونشقمل  دراسة طرق خزن اهم

تقققارير الطلبققة مققع القائهققا ومناقشققتها ويكلققف كققل 

المحاصقيل  الشعبة باعداد تقرير عن احقد طالب مي

والمشقرف  البستنية والقائقه ومناقشقته مقع الطلبقة

 . على العملي

13 

 
وتداول وخقزن االنقواع المهمقة مقن االزهقار  قطف

  المقطوفة واألبصال

المحاصيل البسقتنية ونشقمل  دراسة طرق خزن اهم

تقققارير الطلبققة مققع القائهققا ومناقشققتها ويكلققف كققل 

المحاصقيل الشعبة باعداد تقرير عن احقد  طالب مي

والمشقرف  البستنية والقائقه ومناقشقته مقع الطلبقة

 . على العملي

14 

 
وتداول وخقزن االنقواع المهمقة مقن االزهقار  قطف

  المقطوفة واألبصال
 15 . المبردة زيارة الى أحد المخازن
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 )) استمارة الخطة التدريسية السنوية (( 

 التدريسي: اسم غالب ناصر حسين 

ghalibnaser@agriculture.uodiyala.edu.iq البريد االلكتروني الرسمي: 

 اسم المادة: إنتاج أعناب والثمار الصغيرة

 مقررالفصل:  الفصل الثاني )الربيعي( / المرحلة الرابعة

واهميتهققا االقتصققادية والبيئققة المالئمققة للزراعققة تعريققف الطالققب علققى االعنققاب 

 واكثاره
 اهداف المادة:

دراسقققة االعنقققاب والثمقققار الصقققغيرة )الشقققليك   الرازبيقققري   القققبال  بيقققري   

( مققن ناحيققة اهميتهققا والبيئققة لكققوزبيري   الكرانبيققريالبلققوبيري   والكرنققت   ا

 المالئمة لها واكثارها وزراعتها وعمليات خدمتها .

 التفاصيل االساسيه للمادة: 

3.5 

2 

3 

 الوحدات: 

 الساعات النظرية: 

 الساعات العملية: 

 الكتب المنهجية: يوجد عدد من الكتب المنهجية متوفرة 

 المصادر الخارجية:  االنترنت

 الفصل االول  الفصل الثاني  السعي  االمتحان النهائي 
الفصل 

 الدراسي 

 النظري العملي  العملي  النظري

 الثاني   25%
40% 20% 15% 25% 

60% 40% 
 

 تقديرات الفصل: 

 : معلومات اضافية % 100التقدير النهائي 
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 )الربيعي(  الفصل الدراسي الثاني – جدول الدروس االسبوعي
 

 الماده النظرية يةلالماده العم المالحظات

ع 
و
سب
ال
ا

 

 1 التعرف على أجزاء الكرمة األعناب وأهميتها االقتصادية وقيمتها الغذائية . 

 2 إعداد مشتل إلكثار العنب بمختلف الطرق   تصنيف األعناب . 

 3 إعداد مشتل إلكثار العنب بمختلف الطرق   تصنيف األعناب . 

 4 تقليم التربية   تقليم اإلثمار البيئة المالئمة للزراعة . 

 5 اإلثمارتقليم التربية   تقليم  البيئة المالئمة للزراعة . 

 6 تقليم التربية   تقليم اإلثمار التركيب المظهري لشجرة العنب . 

 التركيب المظهري لشجرة العنب . 
أنشققاء وسققائط االسققتناد   تخطققيط وإنشققاء مزرعققة 

 العنب
7 

 الدورة السنوية لنمو كرمة العنب . 
أنشققاء وسققائط االسققتناد   تخطققيط وإنشققاء مزرعققة 

 العنب
8 

 9 بعض عمليات الخدمة الزراعية السنوية لنمو كرمة العنب .الدورة   

 10 بعض عمليات الخدمة الزراعية اكثار العنب . 

 11 زيارة علمية الحد مزارع العنب القريبة تربية وتقليم العنب . 

 12 زراعة العنب على المنحدرات في شمال العراق تربية وتقليم العنب . 

 

الصققغيرة )الشققليك   الرازبيققري   دراسققة الثمققار 

البال  بيري   البلوبيري   والكرنت   الكقوزبيري   

الكرانبيقري ( مققن ناحيقة اهميتهققا والبيئقة المالئمققة 

 لها واكثارها وزراعتها وعمليات خدمتها .

طرائق زراعة وانتاج الشليك   الرايزبيري   البال  

ت بيري  الكرنت   البلقوبيري   الكرانبيقري وعمليقا

 الخدمة والجني.

13 

 

دراسققة الثمققار الصققغيرة )الشققليك   الرازبيققري   

البال  بيري   البلوبيري   والكرنت   الكقوزبيري   

الكرانبيقري ( مققن ناحيقة اهميتهققا والبيئقة المالئمققة 

 لها واكثارها وزراعتها وعمليات خدمتها .

طرائق زراعة وانتاج الشليك   الرايزبيري   البال  

 الكرنت   البلقوبيري   الكرانبيقري وعمليقات بيري  

 الخدمة والجني.

14 

 

دراسققة الثمققار الصققغيرة )الشققليك   الرازبيققري   

البال  بيري   البلوبيري   والكرنت   الكقوزبيري   

الكرانبيقري ( مققن ناحيقة اهميتهققا والبيئقة المالئمققة 

 لها واكثارها وزراعتها وعمليات خدمتها .

الشليك   الرايزبيري   البال    طرائق زراعة وانتاج

بيري  الكرنت   البلقوبيري   الكرانبيقري وعمليقات 

 الخدمة والجني.

15 
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 )) استمارة الخطة التدريسية السنوية (( 

 التدريسي: اسم عزيز مهدي عبد 

azizmabd@uodiyala.edu.iq البريد االلكتروني الرسمي: 

 اسم المادة: وراثة نبات

 مقررالفصل:  الفصل االول )الخريفي( / المرحلة الثانية

تعلققيم الطالققب ماهيققة المققادة الوراثيققة وكيفيققة تضققاعفها وانتقالهققا عبققر االجيققال 

    .ونقلها للصفات الوراثية للكائنات الحية
 اهداف المادة:

االسققاس الكيميققائي للمققادة –االسققاس السققايتولوجي للمققادة الوراثيققة ومكوناتهققا 

 -الوراثققة الكميققة-الوراثققة والجققنس -التفاعل الجيني  -الوراثة المندلية  -الوراثية

 .وراثة العشائر–ووراثة الطفرات  

 دة: التفاصيل االساسيه للما

3.5 

2 

3 

 الوحدات: 

 الساعات النظرية: 

 الساعات العملية: 

 الكتب المنهجية:     اساسيات في الوراثة  للدكتور عدنان حسن محمد العذاري

الوراثة الكمية للدكتور احمد عبد المنعم  الوراثة النباتية )الجزء العملي( 

 د.غسان عياش واخرون 
 المصادر الخارجية: 

 الفصل االول  الفصل الثاني  السعي  النهائي االمتحان 
الفصل 

 الدراسي 

 ري الن لي  الع العملي  النظري

 االول 25% 
40% 20% 15% 25% 

60% 40% 
 

 تقديرات الفصل: 

 : معلومات اضافية % 100التقدير النهائي 
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 الفصل الدراسي االول )الخريفي(  – جدول الدروس االسبوعي
 

 المادة النظرية الماده العملية المالحظات

ع 
و
سب
ال
 ا

 مقدمة في تاريخ و تطور علم الوراثة   

التعققرف علققى المققواد المسققتعملة فققي الدراسققات 

الوراثيقققة واالجهقققزة المختبريقققة المسقققتخدمة فقققي 

   .التجارب الوراثية

1 

 
المندليقققة )دورة االسقققاس السقققايتولوجي للوراثقققة 

 الخلية واالنقسام المايتوزي (
 2 الوراثة المندلية )تمارين على قانون مندل االول(

 
  تكملقة االسققاس السقايتولوجي للوراثققة المندليقة

 )االنقسام المايوزي(  
 3 الوراثة المندلية )تمارين على قانون مندل الثاني(

 4 تطبيقات مربع  كاي )كاي سكوير ( الوراثية الوراثة المندلية )قانون االنعزال(   

 الوراثة المندلية )قانون التوزيع الحر(  
تثبيت المواد الالزمقة لدراسقة االنقسقامين الخيطقي 

 والمنصف وتلوينها
5 

 التفاعل بين الجينات وحاالت التفوق  
الخلية واطوار النقسقام تحديد استمرار اطوار دورة  

 الخيطي
6 

 االسا س الكيماوي للمادة الوراثة وبناء الدنا. 
طرائق احصاء العدد الكروموسومي ودراسة القنمط 

 النووي )الكريوتايب(
7 

 
تكملققة االسققاس الكيمققاوي للمققادة الوراثيققة )تكققرار 

 الدنا واالستنساخ والترجمة(  
 8 الكروموسوماتالطريقة المجهرية لقياس اطوال  

 RNA 9وال      DNAكشف الق   وراثة االليالت المتعددة   

 10 تقدير القدرة االنباتية والحياتية لحبوب اللقاح انظمة تحديد الجنس والوراثة المرتبطة بالجنس   

 االرتباط والعبور ورسم الخرائط      الوراثية   
 الطفرات  

 الكروموسوماتاالشعة والتبدالت البنائية 
11 

 التةثيرات البيئية )المحيطية( والتعبير الجيني   
 الطفرات

 المطفرات الكيمياوية والتبدالت الكروموسومات  
12 

 13 دراسة اثر التبريد على الكروموسومات   الطفرات الوراثية   

 14 استخدامات الكولشيسين في احداث الطفرات الوراثة الكمية   

 15 تكملة استخدامات الكولشيسين في احداث الطفرات وراثة العشائر   
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 )) استمارة الخطة التدريسية السنوية (( 

 التدريسي: اسم عزيز مهدي عبد 

azizmabd@uodiyala.edu.iq البريد االلكتروني الرسمي: 

 اسم المادة: بستنيةتربية نباتات 

 مقررالفصل:  الفصل الثاني )الربيعي( / المرحلة الثالثة

تعلققيم الطالققب وتدريبققه علققى اهققم الطققرق العلميققة السققتنباط اصققناف المحاصققيل 

 البستنية وتحسين صفاتها.
 اهداف المادة:

انققواع الفعققل –العقققم وعققدم التوافققق  –التعققرف علققى انظمققة التكققاثر فققي النبققات 

تربية وتحسين المحاصيل البستنية ذاتية وخلطية التلقققيح –الجيني وقوة الهجين  

 والتحسين لمقاومة الشد البيئي واآلفات.  وخضرية التكاثر

 التفاصيل االساسيه للمادة: 

3.5 

2 

3 

 الوحدات: 

 الساعات النظرية: 

 الساعات العملية: 

 تربية النباتات البستنية للدكتور احمد ابو زيد عقل 

 حمد واخرونمالتحسين الوراثي للفاكهة والخضار للدكتور خالد ال
 الكتب المنهجية:

Plant Breeding and Genetics in Horticulture  للدكتورC. 

North 
 المصادر الخارجية: 

 السعي  االمتحان النهائي 
الفصل 

 الثاني

الفصل 

 االول 
 الدراسي  الفصل

 النظري عملي  ا العملي  النظري

 الثاني   25%
40% 20% 15% 25% 

 0% 40% 
 

 تقديرات الفصل: 

 : معلومات اضافية % 100التقدير النهائي 
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 )الربيعي(  الفصل الدراسي الثاني – جدول الدروس االسبوعي
 

 الماده النظرية يةلالماده العم المالحظات

ع 
و
سب
ال
ا

 

 
مقدمة عن تارخ تطور علم تربيقة النباتقات والعلقوم 

 المرتبطة به ومواصفات مربي النبات الناجح  

التعرف على االدوات المستخدمة في تجقارب تربيقة 

 النبات
1 

 2 الحياتية الزهرية للنباتات البستنية انظمة التكاثر في النبات    

 3 طرائق التحكم في التلقيح الذاتي   العقم الذكري وانواعه   

 
عققدم التوافققق الجنسققي الققذاتي وحاالتققه ووسققائل 

 التغلب عليها  
 4 طرائق العزل بين النباتات خالل برامج التربية

 5 طرائق االخصاء في النباتات ذاتية وخلطية التلقيح  التغايرات الوراثية وعالقتها بتربية وتحسين النبات   

 
وراثة الصفات النوعية و الكمية والمكافئ القوراثي 

 و تقدير بعض المعالم الوراثية  
 6 عدم التوافق الجنسي الذاتي ووسائل التغلب عليه

 
التكققرار الجينققي وقققوة الهجققين والتربيققة الداخليققة 

 للنباتات البستنية
 7 تقسيم النباتات حسب طبيعة التلقيح وتقدير نسبته.

 8 الطفرات ودورها في تربية المحاصيل البستنية  التحسين الوراثي لنباتات ذاتية التلقيح   

 تكملة التحسين الوراثي لنباتات ذاتية التلقيح   
اهم استخدامات التضاعف  فقي تحسقين الحاصقالت 

 البستنبة 
9 

 
 التحسين الوراثي لنباتات خلطية

 التلقيح  

وتحسققين  نباتققات العائلققة اهققداف وطرائققق تربيققة 

 الطماطة والباذنجان -الباذنجانية  
10 

 
 تكملة التحسين الوراثي لنباتات خلطية

 التلقيح  

 -اهداف وطرائق تربيقة وتحسقين العائلقة القرعيقة  

 الخيار والقرع
11 

 طرق تربية محاصيل خضرية التكاثر   
 -اهداف وطرائق تاربيقة وتحسقين العائلقة القرعيقة

 الرقي والبطيخ
12 

 
التحسققين الققوراثي للنباتققات عققن طريققق الهندسققة 

 الوراثية  

 -اهداف وطرائق تاربية وتحسين العائلقة النرجسقية

 الباميا -البصل والعائلة الخبازية  
13 

 14 اهداف وطرائق تربية وتحسين  الرمان التربية والتحسين الوراثي باستخدام الطفرات 

 
التربيققة والتحسققين الققوراثي لتحمققل الشققد البيئققي 

 واآلفات  
 15 اهداف وطرائق تاربية وتحسين  االعناب
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 )) استمارة الخطة التدريسية السنوية (( 

 التدريسي: اسم عثمان خالد علوان 

othmanalwan@uodiyala.edu.iq البريد االلكتروني الرسمي: 

 اسم المادة:  أنتاج وخزن بذور الخضراوات 

 مقررالفصل:  الفصل االول )الخريفي( / المرحلة الرابعة 

والعوامققل المققؤثرة علققى لتعريف الطالب بةهمية البذور المحسنة وكيفية أنتاجهققا 

أنتاجها وإنباتها وطريقة استخراجها وكيفية المحافظة عل نقاوة بققذور السققالالت 

واألصققناف وحيويتهققا وخزنهققا وتققداولها فققي السققوق ضققمن القققوانين واألنظمققة 

 السائدة في البلد

 اهداف المادة:

أنتاجهققا وإنباتهققا أهمية البذور المحسنة وكيفية أنتاجها والعوامل المققؤثرة علققى  

وطريقققة اسققتخراجها وكيفيققة المحافظققة عققل نقققاوة بققذور السققالالت واألصققناف 

 وحيويتها وخزنها وتداولها في السوق ضمن القوانين واألنظمة السائدة في البلد

 التفاصيل االساسيه للمادة: 

3.5 

2 

3 

 الوحدات: 

 الساعات النظرية: 

 الساعات العملية: 

 الكتب المنهجية: 1983 –جامعة الموصل   –الخضراوات .تةليف د. عزالدين سلطان أنتاج بذور 

 -تةليف د.أحمد عبد المنعم حسن   -أنتاج وفسيولوجيا وأعتماد بذور الخضر   -

1993   

 األنترنيت  -

 المصادر الخارجية: 

 السعي االمتحان النهائي 
الفصل  

 الثاني 

الفصل  

 االول

الفصل  

 الدراسي

 النظري  العملي العملي نظري  ا

 االول 25% 
40% 20% 15% 25% 

60% 40% 
 

 تقديرات الفصل: 

 : معلومات اضافية % 100التقدير النهائي 

 

mailto:othmanalwan@uodiyala.edu.iq
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 الفصل الدراسي االول )الخريفي(  – جدول الدروس االسبوعي
 

 المادة النظرية الماده العملية المالحظات

ع 
و
سب
ال
 ا

 
التعققققرف علققققى بققققذور الخضققققراوات وخطققققوات 

 استخالص ألعينات وتقسيمها  
 1 البذرة ومراحل تكوينها من التلقيح الى النضج  

 اختبارات البذور      
العوامل المؤثرة علقى تلققيح األزهقار وعققد الثمقار  

 وتكوين البذور
2 

 اختبارات النقاوة واإلنبات   

حيوية بذور الخضراوات  والعوامل المقؤثرة عليهقا 

أنبات بذور الخضراوات  أسبابة والعوامقل المقؤثرة 

 فيه 

3 

 
 1-امتحان الجزء النظري  

 اختبارات سرعة اإلنبات 

السكون في بقذور الخضقراوات  أسقبابه والعوامقل  

 المؤثرة عليه  
4 

 5 فسلجه أنتاج األزهار في الخضراوات اختبار قوة اإلنبات         

 
وتققدير القيمقة الزراعيقة  –امتحان الجقزء العملقي  

 للبذور  

 أساسيات أنتاج البذور والتقاوي المصدقة  

 –أهمية  استعمال البذور المحسنة  
6 

 
 طرق انتخاب تقاوي البطاطا  

 فحص وتصديق البذور وخطوات التفتيش الحقلي  

 –العوامقققل التقققي يجقققب توفرهقققا ل نتقققاج البقققذور

 حصادها واستخالصها وتداولها
7 

 
اختبار فحص الرطوبة ونسبة الرطوبقة فقي البقذور 

 وتقدير حيويتها     

طرق أنتاج  بذور  الخضراوات المهمة فقي العقراق 

 –البققققذرة ومواصققققفاتها  –زهققققار األ -وتتضققققمن 

األصققناف  –العققزل المكققاني والزمققاني  –التلقققيح 

وتشقمل –الحصقاد  –السائدة زراعتها فقي المنطققة 

  -3القرعيقققة -2الباذنجانيقققة  -1العقققائالت التاليقققة 

 الخيمية

8 

 
حصققاد بققذور بعققض  -2-امتحققان الجققزء النظققري 

 الخضراوات

 -7الرمراميقققققة  -6البقوليقققققة  -5الصقققققليبية  -4

 –الورديقة  -10المركبة     -9الخبازية    -8النرجسية  

 الشليك

9 

 
 -2-أمتحان الجزء العملي  

 استخراج بذور الخضراوات الصيفية

أختبقققارات  -عمليقققات  تنضقققيف وتجفيقققف البقققذور

 النظافة واألنبات لبذور الخضراوات  
10 

 11 تدريج وتعبئة البذور وطرق خزنها   المستخرجة من الثمار        تنظيف وتجفيف البذور 

   تعبئة البذور وخزن البذور    
العوامققل المققؤثرة علققى حيويققة بققذور الخضققراوات 

 المخزونة  
12 

 
زيارة هيئة فحص وتصديق البقذور ومعامقل تنقيقة 

 البذور  
 13 أفات البذور في الحقل والمخزن  

  -3-امتحان الجزء النظري   
تققداول وتسققويق البققذور واألنظمققة والقققوانين التققي 

 تنظمها  
14 

 
التعققققرف علققققى بققققذور الخضققققراوات وخطققققوات 

 استخالص ألعينات وتقسيمها  
 15  البذرة ومراحل تكوينها من التلقيح الى النضج  
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 )) استمارة الخطة التدريسية السنوية (( 

 التدريسي: اسم عثمان خالد علوان 

othmanalwan@uodiyala.edu.iq البريد االلكتروني الرسمي: 

 اسم المادة: أساسيات علم  تشريح نبات

 مقررالفصل:  الفصل االول )الخريفي( / المرحلة الثانية

التعرف علققى تعريف الطلبة بةنواع الخاليا النباتية ومكوناتها ووظيفة كل مكون.  

أنققواع األنسققجة النباتيققة ووظائفهققا. التعققرف علققى التركيققب الققداخلي ل عضققاء 

 النباتية وطبقات الخاليا واألنسجة التي تتكون منها.

 اهداف المادة:

أنواع الخاليا النباتية ومكوناتها ووظيفة كل مكون. التعرف على أنواع األنسققجة 

التركيققب الققداخلي ل عضققاء النباتيققة وطبقققات النباتيققة ووظائفهققا. التعققرف علققى 

 الخاليا واألنسجة.

 التفاصيل االساسيه للمادة: 

3.5 

2 

3 

 الوحدات: 

 الساعات النظرية: 

 الساعات العملية: 

 الكتب المنهجية:  تةليف د. بدري عويد العاني - 1980  -أساسيات علم  تشريح نبات 

د. عمققاد  –تققةليف. د. حسققين العروسققي  -2000 -مورفولوجيققا وتشققريح النبققات

   الدين وصفي
 المصادر الخارجية: 

 السعي  االمتحان النهائي 
الفصل 

 الثاني
 الفصل االول 

الفصل 

 الدراسي 

 النظري العملي  العملي  النظري

 االول 25% 
40% 20% 15% 25% 

60% 40% 
 

 تقديرات الفصل: 

 : اضافيةمعلومات  % 100التقدير النهائي 
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 )الخريفي(  الفصل الدراسي االول – جدول الدروس االسبوعي
 

 الماده النظرية يةلالماده العم المالحظات

ع 
و
سب
ال
ا

 

 
الميكرسققكوب: التعققرف علققى اجزائققه  كيفيققة التعامققل 

 معه  كيفية تحضير الشرائح الزجاجية

مقدمققة  تعريققف علققم تشققريح النبققات   اسققتعراض مختصققر 

لمفققردات علققم   تشققريح النبققات التققي سققتعطى خققالل الفصققل 

 .الدراسي 
1 

 
عمل مقاطع للخلية النباتيققة .. والتعققرف علققى الجققدار 

الخلوي  النواة  البروتوبالزم... التعرف على مكونات 

 الخلية في شرائح جاهزه

انواعها  دراسة لخلية النباتات الراقية  جدار الخلية النباتية   

الخليقققة  الصقققفيحة الوسقققطى  الجقققدار االبتقققدائي  الجقققدار 

 الثانوي  النقر  الروابط البالزمي.
2 

 
عمل مقاطع للخلية النباتية للتعرف على البالسققتيدات 

)الخضققققراء  الملونققققه  عديمققققة اللققققون(. وصققققبغة 

 االنثوسبانين في العصير الخلوي

ات الحيقققققة للخليقققققة النباتيقققققة ل السقققققايتوبالزم  المحتويققققق 

المايتوكوندريا  الرايبوسومات  جهاز كولجي  البالسققتيدات  

 االجسام الكروية  االنيبات الدقيقة  االغشية الخلوية.
3 

 
عمل مقاطع للتعرف على البلورات)االبريه  النجميققه  

 المعلقه...(

الفجققوات  العصققير المحتويات  غير الحيققة للخليققة النباتيققة .  

الخلوي البلققورات وانواعهققا  الحبيبققات النشققوية  الحبيبققات 

 االليرونية.
4 

 
عمققل مققققاطع للتعقققرف علققى االنسقققجه البرنكيميقققه  

 الكولنكيميه  السكلرنكيميه.

االنسققجة النباتيققةل االنسققجة المسققتديمة  االنسققجة البسققيطة  

النسقققققيج االبرنكيمقققققي  النسقققققيج الكقققققولنكيمي  النسقققققيج 

 لرنكيمي  النسيج الفلينيالسك
5 

 
عمل مقاطع للتعققرف علققى االنسققجه المرسققتيميه فققي 

القمه الناميه للساق.. والتعرف على االنققواع االخققرى 

 من االنسجه المرستيميه من خالل شرائح جاهزه.

االنسققجة النباتيققةل االنسققجة المسققتديمة  االنسققجة البسققيطة  

الكقققققولنكيمي  النسقققققيج النسقققققيج االبرنكيمقققققي  النسقققققيج 

 السكلرنكيمي  النسيج الفليني
6 

 
عمل مقاطع في البشره للتعرف على الخاليا الحارسه 

في ذوات الفلقتين وذوات الفلقققه الواحققدة  الشققعيرات 

 بةنواعها

االنسقققجة النباتيقققة ل االنسقققجة المعققققدة  البشقققره  البشقققره 

 الخشب(.المحيطة   االنسجة الناقلة)نسيج اللحاء ونسيج 
7 

 
التعققرف علققى نسققيج الخشققب  تغلققط الجققدار الخلققوي 

لالوعيقققه وانواعقققه  القصقققيبات  االليقققاف  برنكيمقققة 

 الخشب )شريحه جاهزه او فلكس(

االنسجة النباتية لاالنسجة المرسيتمية   الطرفيققة   البينيققة   

 الجانبية  االنسجة المرسيتمية االولية   الثانوية
8 

 
حاء  االنابيب المنخليه  الخاليققا التعرف على نسيج الل

المرافقققه  اليققاف اللحققاء  برنكميققة اللحققاء )شققريحه 

 جاهزه او فلكس(.

القمققة الناميققة فققي السققاق ل نظريققة الخليققة القميققة   نظريققة 

نشققوء االجنققة   نظريققة المرسققيتم االول   نظريققة الغققالف 

 والبدن   نظرية نمو المناطق لالقمة النامية في الجذر.
9 

 

التعرف على التركيب الداخلي للورقة  البشره العليققا  

الميزوفيل  البشره السفلى  االوعيه الناقلققه)العروق( 

لنبات مققن ذوات الفلقتققين )شققريحه جققاهزه اوفلكققس( 

التعرف على التركيب للورقة لنبققات مققن ذوات الفلقققه 

الواحدة  نبات من عاريات البذور )شريحه جققاهزه او 

 فلكس(

خلي للورقةلمن ذوات الفلقتين   من ذوات الفلقة التركيب الدا

 الواحدة)ورقة النجيليات (  حامل الورقة.
10 

 
التعرف على التركيب الداخلي للساق )شريحة جاهزة 

 او فلكس(

التركيققب الققداخلي للسققاق ل البشققرة   القشققرة   االسققطوانة 

 الوعائية .
11 

 
السققاق الحلقات التعققرف علققى النمققو الثققانوي فققي 

 السنوية الخشب الثانوي اللحاء الثانوي

التركيققب الققداخلي للجققذر ل البشققرة   القشققرة   االسققطوانة 

الوعائيققة  االنسققجة الوعائيققة  مناطقالجققذر  تكققون الجققذور 

 الجانبية.
12 

 
التعرف على التركيب الداخلي للجققذر   منطقققة تكققون 

 الجذرالجذور الثانوية التعرف على مناطق 

الققتغلظ  الثققانويل الكمبيققوم الوعققائي   الكمبيققوم الفلينققي  

 الخشب الثانوي  اللحاء الثانوي.
13 

 
البريققققدرم  النسققققيج الفلينققققي  الكمبيققققوم الفلينققققي  

 العديسات )شريحه جاهزه او فلكس(.

البريقققدرم ل القلقققف   الفلقققين التجقققاري   العديسقققات   فلقققين 

 الجروح  انفصال االوراق
14 

 
البريققققدرم  النسققققيج الفلينققققي  الكمبيققققوم الفلينققققي  

 العديسات )شريحه جاهزه او فلكس(.

 التغلظ الثانوي ل للسيقان  للجذور.

 تشريح النباتات المائية والصحراوية
15 
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 )) استمارة الخطة التدريسية السنوية (( 

 التدريسي: اسم عثمان خالد علوان 

othmanalwan@uodiyala.edu.iq البريد االلكتروني الرسمي: 

 اسم المادة: تصميم وتحليل التجارب الزراعية

 مقررالفصل:  الفصل االول )الخريفي( / المرحلة الثالثة

الزراعيققة واختيققار التصققميم تعلققيم  الطلبققة  بققةنواع التصققاميم لبحققوث التجققارب 

المناسب  لكل تجربة حقلية أو مختبرية وكيفية تحليل بياناتهققا إحصققائيا وأجققراء 

 االختبارات اإلحصائية لنتائج التحليل .

 اهداف المادة:

أنققواع التصققاميم لبحققوث التجققارب الزراعيققة واختيققار التصققميم المناسققب  لكققل 

تحليققل بياناتهققا إحصققائيا وأجققراء االختبققارات تجربة حقلية أو مختبرية  وكيفيققة  

 اإلحصائية لنتائج التحليل .

 التفاصيل االساسيه للمادة: 

3.5 

2 

3 

 الوحدات: 

 الساعات النظرية: 

 الساعات العملية: 

. الدكتور خاشع محمود الراوي و   1980تصميم وتحليل التجارب الزراعية . 

 الدكتور عبد العزيز محمد خلف هللا.
 الكتب المنهجية:

الدكتور  شققاكر مصققلح المحمققدي والققدكتور    .2011  .صاء وتصميم التجارباالح

 فاضل مصلح المحمدي.                                                                   

              .                                                                             SPSS – SAS - GEN.STAT. برامج التحليل اإلحصائي األنترنيت

 المصادر الخارجية: 

 السعي  االمتحان النهائي 
الفصل 

 الثاني
 الفصل االول 

الفصل 

 الدراسي 

 النظري العملي  العملي  النظري

 االول 25% 
40% 20% 15% 25% 

60% 40% 
 

 تقديرات الفصل: 

 : معلومات اضافية % 100التقدير النهائي 

mailto:othmanalwan@uodiyala.edu.iq
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 )الخريفي(  الفصل الدراسي االول – جدول الدروس االسبوعي
 

 الماده النظرية يةلالماده العم المالحظات

ع 
و
سب
ال
ا

 

 تطبيقات   

 مقدمة عن تصميم وتحليل التجارب  الزراعية ل 

)التجربقة ل المصطلحات  المستعملة فقي  تصقميم  وتحليقل التجقارب الزراعيقة 

العامقل لالخطققة التجريبققي ل  -تصقميم التجربققة ل الوحقد التجريبيققة ل المعققامالت 

 القطاع لالمقارنة ل العينة ل المكرر  

1 

 تطبيقات  

 .تصميم  وتحليل التجارب الزراعية طبيعة الرموز اإلحصائية   المستعملة في 

متطلبققات التجربققة الجيققدة  -ساسققية لتصققميم التجققارب  العلميققة القواعققد األ

   ت التي تتبع في التجارب العلمية.لالخطوا

2 

 3 االختبارات اإلحصائية المطلوب أجرائها عند وبعد  التحليل اإلحصائي     تطبيقات 

 تطبيقات  
 ريبية للتجارب ذات العامل الواحدالتصاميم التج

 التصميم  العشوائي   الكامل 
4 

 5 امتحان الشهر االول       

 تطبيقات 
 –تصققميم القطاعققات العشققوائية الكامققل البيانققات المفقققودة  وكيفيققة تقققديرها 

 الكفاء النسبية لهذا التصميم  
6 

 7 المربع الالتيني تطبيقات  

 8 التصميم العشوائي الكامل   -تصاميم التجارب العامليه   –التجارب العاملية   تطبيقات   

 9 التصميم القطاعات العشوائية الكاملة   تطبيقات   

 10 باستخدام تصميم المربع الالتيني –تصاميم تصاميم التجارب العاملية   تطبيقات   

 11 تصميم القطعة المنشقة تطبيقات 

 12 المنشقة -القطعة المنشقة  تصميم  تطبيقات 

 13 أمتحان الشهر الثاني    

 تطبيقات 
تحليقققل التجقققارب الزراعيقققة  وفقققق بقققرامج التحليقققل  اإلحصقققائية  بواسقققطة 

  .gen stat -  برنامج   -الكومبيوتر  
14 

 SPSS 15  -برنامج                 تطبيقات 
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 السنوية (( )) استمارة الخطة التدريسية 

 التدريسي: اسم عثمان خالد علوان 

othmanalwan@uodiyala.edu.iq البريد االلكتروني الرسمي: 

 اسم المادة: مبادئ علم االحصاء

 مقررالفصل:  الفصل الثاني )الربيعي( / المرحلة االولى

معرفة المفاهيم األساسية المرتبطة بعلم اإلحصققاء وعالقتققه بققالعلوم االجتماعيققة 

واإلنسانية األخققرى ووظائفققه ومجققاالت تطبيقققه. تققدريب الطالققب علققى اسققتخدام 

 البيانات المتاحة في وصف الظاهرة أو الظواهر محل الدراسة.  

 اهداف المادة:

التباين واالنحققراف المعيققاري   الوصفي طرق عرض البيانات  مقاييس اإلحصاء  

معامقققل االخقققتالف النسقققبي  الدرجقققة المعياريقققة(  مبقققادئ نظريقققة االحتمقققال  )

التوزيعقققات االحتماليقققة المتقطعقققة أو غيقققر المسقققتمرة )توزيقققع ذي الحقققدين(  

والتوزيعات االحتمالية المتصلة أو المستمرة )التوزيققع الطبيعققي(  توزيققع مربققع 

 تباط البسيط. كاي  االنحدار واالر

 التفاصيل االساسيه للمادة: 

3.5 

2 

3 

 الوحدات: 

 الساعات النظرية: 

 الساعات العملية: 

 –جامعة الموصل  -تةليف دكتور خاشع محمود الراوي –المدخل الى االحصاء

2000 
 الكتب المنهجية:

.الدكتور  شاكر مصققلح المحمققدي والققدكتور    2011االحصاء وتصميم التجارب  .

 فاضل مصلح المحمدي.                                                                   

 األنترنيت  

 المصادر الخارجية: 

 الفصل االول  الفصل الثاني  السعي  االمتحان النهائي 
الفصل 

 الدراسي 

 النظري العملي  العملي  النظري

 الثاني   25%
40% 20% 15% 25% 

60% 40% 
 

 تقديرات الفصل: 

 : معلومات اضافية % 100التقدير النهائي 

mailto:othmanalwan@uodiyala.edu.iq
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 )الربيعي(  الفصل الدراسي الثاني – جدول الدروس االسبوعي
 

 الماده النظرية يةلالماده العم المالحظات

ع 
و
سب
ال
ا

 

 تطبيقات   
 البيانقات والرمقوز اإلحصقائية  مقدمة: التعرف بعلم اإلحصقاء وظائفقه  أنقواع 

  وطرق وأساليب جمع البيانات.  
1 

 2 طرق عرض البيانات: عرض البيانات الوصفية جدوليا وبيانيا.   تطبيقات  

 تطبيقات 
لمققدى  ومتوسققط اصققفي: )الوسققط  الوسققيط  المنوال(.مقققاييس اإلحصققاء الو

   .االنحرافات المطلقة
3 

 4 التباين واالنحراف المعياري.) معامل االختالف النسبي  الدرجة المعيارية(  تطبيقات  

 5 امتحان الشهر االول  

 تطبيقات 

 :  theory  Elementary probabilityمبادئ نظرية االحتمال

االحتمققاالت وتطبيقاتهققا العمليققة:بعض المفققاهيم المتعلقققة باالحتمققاالت  طققرق 

 حساب االحتمال   

6 

 تطبيقات  
 (لمستمرة  ) توزيع ذي الحدينالتوزيعات االحتمالية المتقطعة أو غير ا

 Probability Distributions of discrete Variables 
7 

 تطبيقات  

والتوزيعققققات  Probability Distributionsالتوزيعققققات االحتماليققققة 

 االحتمالية المتصلة أو المستمرة ) التوزيع الطبيعي (

continuous  Variables Probability Distributions of  

8 

 9 النظري امتحان الجزء   تطبيقات   

 Test of Hypothesis 10 اختبار الفرضيات       تطبيقات   

 𝒙𝟐      Chi- Square Distribution 11توزيع مربع كاي   تطبيقات   

 تطبيقات 
 Simple  Regression and -االنحقققدار واالرتبقققاط البسقققيط :

Correlation  
12 

 13 امتحان الشهر الثاني     

 Regression 14االنحدار   تطبيقات 

 Correlation 15االرتباط   تطبيقات 

 

 

 

 

 

  



 

~ 49 ~ 

   

 )) استمارة الخطة التدريسية السنوية (( 

 التدريسي: اسم علي محمد عبد الحياني

alialhayany@uodiyala.edu.iq البريد االلكتروني الرسمي: 

 اسم المادة: 1فاكهة نفضية 

 مقررالفصل:  الفصل االول )الخريفي( / المرحلة الثالثة

تعريف الطالب بةنواع الفاكهة متساقطة األوراق ومتطلباتها المناخية وطرائقق تربيتهقا 

وطبيعققة التزهيققر والحمققل فيهققال فضققالف عققن التعققرف علققى أنققواع األصققول المالئمققة 

 ومواصفاتها وتوافقها مع األنواع المختلفة للفاكهة. 

 اهداف المادة:

اختيقققار  –طقققور السقققكون والراحقققة –المناخيقققةالمتطلبقققات  –زراعقققة محاصقققيل الفاكهقققة

 –مراحقل نمقو الثمقار  –التلقيح واالخصقاب فقي الفاكهقة النفضقية  –األصول شجار الفاكهة

 النضج والجني.

 التفاصيل االساسيه للمادة: 

3.5 

2 

3 

 الوحدات:  

 الساعات النظرية: 

 الساعات العملية: 

الرزاق الجميليل ماجد عبد الوهاب أحمقد أبقو الفاكهة متساقطة األوراق / د. عالء عبد  

 السعد.

رعايتها وانتاجها / أ.د عاطف محمد ابراهيم   –زراعتها    –الفاكهة المتساقطة األوراق   

 الكتب المنهجية:

 انتاج الفاكهة ل قسام غير المتخصصة في البستنة / د. علي الدوريل  د. عادل الراوي 

 انتاج الفاكهة والخضر / د. مكي علوان الخفاجيل   د. فيصل عبد الهادي المختار 

 فاكهة المناطق المعتدلة ويستوود   

 المصادر الخارجية: 

 االول الفصل  الفصل الثاني  السعي  االمتحان النهائي 
الفصل 

 الدراسي 

 النظر  العملي  العملي  النظري

 االول 25% 
40% 20% 15 25 

60% 40% 
 

 تقديرات الفصل: 

 : معلومات اضافية % 100التقدير النهائي 

 

mailto:alialhayany@uodiyala.edu.iq
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 الفصل الدراسي االول )الخريفي(  – جدول الدروس االسبوعي
 

 المادة النظرية الماده العملية المالحظات

ع 
و
سب
ال
 ا

 1 زراعة محاصيل الفاكهة التركيب المظهري لشجرة الفاكهة النفضية 

 2 طور السكون والراحة في الفاكهة التعرف على بعض نباتات الفاكهة النفضية 

 
أقسققام نباتققات الفاكهققة النفضققية وأسققمائها 

 العلمية وطبيعة الحمل في كل منها
 3 المتطلبات المناخية لنباتات الفاكهة

 
البققراعم الزهريققة ألشققجار الفاكهققة والعوامققل 

 المؤثرة في تكوينها
 4 تكملة المتطلبات المناخية

 5 امتحان فصلي أول امتحان فصلي أول 

 6 التزهير في الفاكهة النفضية طبيعة الحمل واالثمار في نباتات الفاكهة 

 
انشاء البسقاتين وفقق أسقس علميقة صقحيحة 

 وتخطيطها
 7 وأنواعه ووسائلهالتلقيح 

 8 االخصاب وعقد الثمار سفرة علمية الى أحدالبساتين 

 الري –خدمة البساتين  
تسقققاقط الزهقققار والثمقققار  االثمقققار البكقققري 

 وأنواعه
9 

 10 امتحان فصلي ثاني التسميد 

 11 ظاهرة المعاومة في اشجار الفاكهة التعشيب ومكافحة االدغال 

 12 مراحل نمو الثمار وأنواع منحنيات النمو ألشجار الفاكهةتقليم التربية  

 13 نضج ثمار الفاكهة ومعايير النضج تقليم اإلثمار والتجديد 

 االمتحان الفصلي الثاني 
اختيققار االصققول الشققجار الفاكهققة متسققاقطة 

 االوراق
14 

 15 التاثير المتبادل بين االصل والطعم تطعيم بعض اشجار الفاكهة 
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 )) استمارة الخطة التدريسية السنوية (( 

 التدريسي: اسم علي محمد عبد الحياني

alialhayany@uodiyala.edu.iq البريد االلكتروني الرسمي: 

 اسم المادة: 2فاكهة نفضية 

 مقررالفصل:  الثالثةالفصل الثاني )الربيعي( / المرحلة 

تعريف الطلبة بانواع الفاكهة النفضية واصنافها وخصققائص كققل منهققا والعوائققل 

 التي تنتمي اليها ومتطلبات زراعتها واكثارها وانتاجها
 اهداف المادة:

يتضمن الفصل الدراسي دراسة مجققاميع مققن أنققواع الفاكهققة مققن حيققث أهميتهققا 

ومتطلباتها البيئية المختلفة وطرائق اكثارها وعمليت الخدمة ومواطنها االصلية  

 المختلفة التي تحتاجها ونمو وتطور ثمارها وجنيها وخزنها

 التفاصيل االساسيه للمادة: 

3.5 

2 

3 

 الوحدات: 

 الساعات النظرية: 

 الساعات العملية: 

 الدجيليانتاج الفاكهة تاليف د. عالء عبد الرزاق الجميلي  و د.جبار عباس  

رعايتهققا وانتاجهققا / أ.د عققاطف محمققد   –زراعتها    –الفاكهة المتساقطة األوراق  

 ابراهيم

 الكتب المنهجية:

انتاج الفاكهة ل قسام غير المتخصصة في البستنة / د. علي الدوريل  د. عادل الراوي 

 المختارانتاج الفاكهة والخضر / د. مكي علوان الخفاجيل   د. فيصل عبد الهادي 

 معلومات من مواقع االنترنت المتخصصة.

 المصادر الخارجية: 

 الفصل االول  الفصل الثاني  السعي  االمتحان النهائي 
الفصل 

 الدراسي 

 النظري العملي  العملي  النظري

 الثاني   25%
40% 20% 15 25 

60% 40% 
 

 تقديرات الفصل: 

 : معلومات اضافية % 100التقدير النهائي 

mailto:alialhayany@uodiyala.edu.iq
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 )الربيعي(  الفصل الدراسي الثاني – جدول الدروس االسبوعي
 

 الماده النظرية يةلالماده العم المالحظات

ع 
و
سب
ال
ا

 

 الوصف النباتي ألشجار التفاح 

يدرس التفاح من حيقث المقوطن و االنتشقار   القيمقة 

الغذائيققة )األقتصققادية (  األكثققار  التقلققيم  التسققميد 

 والعقد   نمو الثمار   والري   األزهار  

1 

 2 تكملة موضوع التفاح طبائع الحمل في التفاح 

 انشاء بساتين التفاح 

يقققدرس كقققل مقققن الكمثقققرى والسقققفرجل والزعقققرور 

المقوطن و االنتشقار   القيمققة الغذائيقة )األقتصققادية ( 

  األكثار  التقليم  التسميد والري   األزهار والعقد

3 

 4 تكملة الموضوع السابق التفاح  التسميدطرائق تربية  

 امتحان فصلي اول 

الخوخ االسم العلمي   العائلقة  المقوطن و االنتشقار   

القيمقققة الغذائيقققة )األقتصقققادية (  األكثقققار   األزهقققار 

 والعقد   نمو الثمار

5 

 6 امتحان فصلي اول نظم ري بساتين التفاح 

 مياه الري العوامل المحددة ألنظمة وكمية   

يققدرس المشققمش مققن حيققث المققوطن و االنتشققار   

القيمقققة الغذائيقققة )األقتصقققادية (  األكثقققار  التقلقققيم 

 ر التسميد والري   األزهار والعقد   نمو الثما
7 

 مكافحة ادغال بساتين التفاح 

يققدرس كققل مققن الكققرز واللققوز مققن حيققث المققوطن و 

)األقتصققادية (  األكثققار االنتشققار   القيمققة الغذائيققة 

 التقلققيم  التسققميد والققري   األزهققار والعقققد   نمققو 

 الثمار

8 

 
االصققول المسققتخدمة فققي تطعققيم اصققناف التفققاح 

 عليها
 9 امتحان فصلي ثاني

 
أنقققواع وكميقققات األسقققمدة الكيماويقققة والعضقققوية 

 المضافة والعوامل المؤثرة فيها .

العلمققي   العائلققة الرمققان يتطققرق إلققى دراسققة االسققم 

 الموطن و االنتشار   القيمقة الغذائيقة )األقتصقادية ( 

 األكثار  التقليم  التسقميد والقري   األزهقار والعققد   

 نموالثمار

10 

 طرائق جني الثمار 

التقين والتقوت المقوطن و االنتشقار   القيمقة الغذائيقة 

)األقتصققادية (  األكثققار  التقلققيم  التسققميد والققري   

 األزهار والعقد   نمو الثمار    النضج و الجني

11 

 12 تكملة الموضوع السابق امتحان فصلي ثاني 

 سفرة الى احد بساتين مدينة بعقوبة 

الكققاكي يتطققرق إلققى دراسققة االسققم العلمققي   العائلققة 

 الموطن و االنتشار   القيمقة الغذائيقة )األقتصقادية ( 

 التسقميد والقري   األزهقار والعققد    األكثار  التقليم  

 نمو الثمار .

13 

 14 تكملة الموضوع السابق  

  

دراسققة كاملققه لكققل مققن الجققوز والبيكققان مققن حيققث 

المقوطن و االنتشقار   القيمققة الغذائيقة )األقتصققادية ( 

  األزهقار والعققد      األكثار  التقليم  التسقميد والقري 

 نمو الثمار.

15 
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 )) استمارة الخطة التدريسية السنوية (( 

 التدريسي: اسم علي محمد عبد الحياني

alialhayany@uodiyala.edu.iq البريد االلكتروني الرسمي: 

 المادة:اسم  فاكهة مستديمة 

 مقررالفصل:  الفصل االول )الخريفي( / المرحلة الرابعة 

التعريف بةهمية أنواع الفاكهة المستديمة وطرائق إكثارها والعناية بها وإمكانية 

 . التوسع في زراعتها فضال عن االهتمام بإنتاجها وتطويره
 اهداف المادة:

الفاكهقة مسقتديمة الخضقرة كالحمضقيات يتضمن الفصقل دراسقة االنقواع المهمقة لنباتقات 

والزيتون والموز مقن حيقث موطنهقا االصقلي واهميتهقا والوصقف النبقاتي لهقا والعوامقل 

 .جها وعمليات الخدمة المختلفة لهاالمؤثرة في نجاح زراعتها وانتا

 التفاصيل االساسيه للمادة: 

3.5 

2 

3 

 الوحدات:  

 الساعات النظرية: 

 الساعات العملية: 

  1990الخفاجي  مكي علوان  سهيل عليوي عطرة  وعالء عبد الرزاق الجميلي  

 جامعة بغداد.  –.الفاكهة مستديمة الخضرة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

اغا  جواد  ذنون  داوود عبد هللا داود  انتاج الفاكهة مستديمة الخضرة  وزارة التعليم  

 1990العالي والبحث العلمي  

 ب المنهجية:الكت

Biology of Citrus : by: Pinhas Eliezer and E. Goldschmidt  

BANANAS CULTIVATION, CONSUMPTION AND CROP 

DISEASES: by: VALERIE A. PEARSON 
 المصادر الخارجية: 

 السعي  االمتحان النهائي 
الفصل 

 الثاني
 الفصل االول 

الفصل 

 الدراسي 

 النظري العملي  العملي  النظري

 االول 25% 
40% 20% 15 25 

60% 40% 
 

 تقديرات الفصل: 

 : معلومات اضافية % 100التقدير النهائي 
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 )الخريفي(  الفصل الدراسي االول – جدول الدروس االسبوعي
 

 الماده النظرية يةلالماده العم المالحظات

ع 
و
سب
ال
ا

 

 1 االهمية االقتصادية للفاكهة مستديمة الخضرة   المستديمةالوصف النباتي ألشجار الفاكهة   

 2 التلقيح واالخصاب وتطور الثمار   طبائع الحمل في أشجار الفاكهة المستديمة 

 
مكافحققة األدغقققال و اآلفقققات فققي بسقققاتين الفاكهقققة 

  المستديمة
 3 المعاومة   اسبابها وعالجها والعوامل المسببة لها

 
األدغقققال و اآلفقققات فققي بسقققاتين الفاكهقققة مكافحققة 

  المستديمة
 4 مقدمة عن اشجار الفاكهة مستديمة الخضرة

 5 تصنيف الفاكهة مستديمة الخضرة  تخطيط وإنشاء بساتين الفاكهة المستديمة 

 6 الحمضيات تصنيفها حسب مجاميعها وانواعها  تخطيط وإنشاء بساتين الفاكهة المستديمة 

 7 العوامل البيئية المؤثرة في زراعة الحمضيات  أشجار الفاكهة المستديمةاكثار  

 8 امتحان فصلي اول    اكثار أشجار الفاكهة المستديمة 

 
 وصققف األنققواع المختلفققة للحمضققيات مققع كيفيققة

  التمييز بينها
 9 العمليات الزراعية

 
وصققف األنققواع المختلفققة للحمضققيات مققع كيفيققة 

  التمييز بينها
 10 اكثار الحمضيات واالصول المستخدمة في االكثار

 11 التزهير وعقد الثمار في الحمضيات دراسة أشجار الزيتون مع أصنافها 

 12 العيوب الفسيولوجية التي تظهر على الثمار  تسميد أشجار الفاكهة المستديمة 

 13 امتحان فصلي ثاني أشجار الفاكهة المستديمة  تسميد 

 14    (Olea europaea) الزيتون   بساتين الفاكهة المستديمةنظم ري     

 15 الزيتون تعشيب اشجار الفاكهة 
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 )) استمارة الخطة التدريسية السنوية (( 

 التدريسي: اسم اياد عاصي عبيد 

ayadassi@uodiyala.edu.iq البريد االلكتروني الرسمي: 

 اسم المادة: زراعة انسجة نباتية

 مقررالفصل:  الفصل االول )الخريفي( / المرحلة الرابعة 

المعرفة والتدريب لتقانة زراعة االنسجة وتطبيقاتها منها االكثار الدقيق للنباتات 

 البستنية.  
 اهداف المادة:

انتققاج   –عزل وزراعة البروتوبالست    –نشوء وزراعة الكالس    –االكثار الدقيق  

 انتاج نباتات خالية من الفيروسات . –المركبات الثانوية  
 للمادة: التفاصيل االساسيه 

3.5 

2 

3 

 الوحدات: 

 الساعات النظرية: 

 الساعات العملية: 

المفاهيم   –اساسيات زراعة الخاليا واالنسجة النباتية د. محمد عباس سلمان 

الرئيسية لزراعة الخاليا واالنسجة النباتية د. عبد المطلب سيد محمد و د. مبشر 

 plant biotechnology  RAMAWAT 2004 –صالح عمر 

 الكتب المنهجية:

plant biotechnology  RAMAWAT 2004 – plant tissue 

culture George et al 2008  - 
 المصادر الخارجية: 

 السعي  االمتحان النهائي 
الفصل 

 الثاني
 الفصل االول 

الفصل 

 الدراسي 

 النظري العملي  العملي  النظري

 االول 25% 
40% 20% 15% 25% 

60% 40% 
 

 تقديرات الفصل: 

 : معلومات اضافية % 100التقدير النهائي 

 

mailto:ayadassi@uodiyala.edu.iq
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 الفصل الدراسي االول )الخريفي(  – الدروس االسبوعيجدول 
 

 المادة النظرية الماده العملية المالحظات

ع 
و
سب
ال
 ا

 

علققى مختبققر زراعققة األنسققجة النباتيققة  التعققرف

 واحتياجاته وملحقاته
ونبذة تاريخيقة عقن تطقور زراعقة األنسقجة  مقدمة

 . والخاليا النباتية
1 

 

األنسققجة النباتيققة علققى مختبققر زراعققة  التعققرف

 واحتياجاته وملحقاته
المؤثرة في نجاح زراعة الخاليا واألنسقجة  العوامل

 النباتية
2 

 
علققى مختبققر زراعققة األنسققجة النباتيققة  التعققرف

 واحتياجاته وملحقاته

المتبعققة فققي اإلكثققار الققدقيق. العوامققل  المراحققل

 المؤثرة في كل مرحلة من هقذه المراحقل ومعالجقة

 المركبات الفينولية

3 

 

الغذائية والوحدات المستعملة للتعبير عقن  األوساط

االوسققاط  تراكيققز المققواد المسققتعملة فققي تحضققير

  الغذائية

العمليقققة لزراعقققة الخاليقققا واألنسقققجة  التطبيققققات

إلنتقاج   النباتية في مجال تربيقة وتحسقين النباتقات

مرضققية  نباتققات سققليمة مققن اإلصققابات بمسققببات

 .محددة

4 

 

الغذائية والوحدات المستعملة للتعبير عقن  األوساط

االوسققاط  تراكيققز المققواد المسققتعملة فققي تحضققير

  الغذائية

العمليقققة لزراعقققة الخاليقققا واألنسقققجة  التطبيققققات

إلنتقاج   النباتية في مجال تربيقة وتحسقين النباتقات

مرضققية  نباتققات سققليمة مققن اإلصققابات بمسققببات

 .محددة

5 

 

الغذائية والوحدات المستعملة للتعبير عن  األوساط

االوساط   تراكيز المواد المستعملة في تحضير

 الغذائية 

 6  بعض المركبات الصيدالنية أنتاج

 7  ألساللي السريع اإلكثار  التعقيم 

 8  ونمو الكالس  أستحثاث  التعقيم 

 9   وزراعة البروتوبالست عزل النسيجية النباتية المستعملة في الزراعة  األجزاء 

 10  األعضاء النباتية زراعة  النباتية المستعملة في الزراعة النسيجية األجزاء 

 

على زراعة البراعم االبطية والقمقم الناميقة  تدريب

األجققزاء  وإنشقاء الزروعققات تنشققئة الكقالس علققى

  النباتية

 11  األجنة زراعة

 

البراعم االبطية والقمقم الناميقة على زراعة  تدريب

األجققزاء  وإنشقاء الزروعققات تنشققئة الكقالس علققى

  النباتية

 12  األجنة الجسمية تكوين

 

على زراعة البراعم االبطية والقمقم الناميقة  تدريب

األجققزاء  وإنشقاء الزروعققات تنشققئة الكقالس علققى

  النباتية

أحادية حبوب اللقاح والمتو  وإنتاج نباتات  زراعة

  المجموعة الكروموسومية
13 

 
حبوب اللقاح والمتو  وإنتاج نباتات أحادية  زراعة

  المجموعة الكروموسومية
14 

 15  البراعم االبطية والقمم النامية زراعة 
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 )) استمارة الخطة التدريسية السنوية (( 

 التدريسي: اسم اياد عاصي عبيد 

ayadassi@uodiyala.edu.iq البريد االلكتروني الرسمي: 

 اسم المادة: تقانات احيائية نباتية 

 مقررالفصل:  الفصل الثاني )الربيعي( / المرحلة الرابعة

المعرفة والتدريب لتقانة زراعة االنسجة وتطبيقاتها منها االكثار الدقيق للنباتات 

 البستنية.  
 اهداف المادة:

انتققاج   –عزل وزراعة البروتوبالست    –نشوء وزراعة الكالس    –االكثار الدقيق  

 انتاج نباتات خالية من الفيروسات . –المركبات الثانوية  
 للمادة: التفاصيل االساسيه 

3.5 

2 

3 

 الوحدات: 

 الساعات النظرية: 

 الساعات العملية: 

 اساسيات التقنية الحيوية  د.علي ابراهيم عبيدة و د. احمد عبد الفتاح محمود   

           plant biotechnology  RAMAWAT 2004 
 الكتب المنهجية:

plant biotechnology  RAMAWAT 2004 – Quantitative 

genetics to Dr. Ahmed Abdel-Moneim plant genetics 

(practical part) Ghassan Ayash and others 

 المصادر الخارجية: 

 الفصل االول  الفصل الثاني  السعي  االمتحان النهائي 
الفصل 

 الدراسي 

 النظري العملي  العملي  النظري

 الثاني   25%
40% 20% 15% 25% 

60% 40% 
 

 تقديرات الفصل: 

 : معلومات اضافية % 100التقدير النهائي 

mailto:ayadassi@uodiyala.edu.iq
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 )الربيعي(  الفصل الدراسي الثاني – جدول الدروس االسبوعي
 

 الماده النظرية يةلالماده العم المالحظات

ع 
و
سب
ال
ا

 

 1 المختبرالمحاليل القياسية وطرائق تحضيرها في  التقانات االحيائية النباتية المفاهيم األساسية 

 2 أستخالص البروتين الكلي من األنسجة النباتية المقدمة التاريخية وتطبيقات التقانات األحيائية 

 3 طرائق فصل وتنقية البروتينات طرق دمج البوتوبالست‘ 

 4 طرائق تقدير البروتينات انتاج نباتات احادية المجموعة الكروموسومية 

 5 من الخاليا  DNAاستخالص الق وتكرارهاطبيعة المادة الوراثية   

 6 النووي والبالزميدي   DNAتنقية الق  نواقل الكلونة 

 7 المستخلص  DNAالتقدير الكمي والنوعي للق   الهندسة الوراثية في النبات 

 التحول الوراثي في النبات وتطبيقاته 
بةستخدام الهجرة الكهربائيقة علقى   DNAتحليل الق  

 الهالم
8 

 9 )وصمة سوذرن(  DNAطرائق تهجين الق التحول الوراثي باستخدام بكتريا االكروبكتيريم 

 PCR 10اجراء التفاعل التضاعفي المتسلسل   طرق نقل الجين المباشر في النبات 

 التفاعل التضاعفي لسلسلة الدنا وتطبيقاته 
تطبيق المؤشرات الجزيئية المعتمدة على تفاعل القق 

PCR (في المختبرRAPD  ) 
11 

 مؤشرات الدنا في النبات انواعها وتطبيقاتها 
تطبيق مؤشرات تباين اطوال قطع الدنا المتضقاعفة  

(AFLP) 
12 

 تحليل بيانات البصمة الوراثية 
تطبيققق مؤشقققرات المكقققررات البسقققيطة المترادفقققة 

(SSR) 
13 

 تحليل بيانات البصمة الوراثية 
تطبيققق مؤشقققرات المكقققررات البسقققيطة المترادفقققة 

(SSR) 
14 

 15 في الهالم  DNAطرائق تصبيغ حزم الق   قواعد األمان الحيوي  
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 )) استمارة الخطة التدريسية السنوية (( 

 التدريسي: اسم عبدالكريم عبدالجبار محمد سعيد 

abdulkareemmohammad@uodiyala.edu.iq البريد االلكتروني الرسمي: 

 اسم المادة: النباتات الطبية والعطرية

 مقررالفصل:  الفصل االول )الخريفي( / المرحلة الثالثة

والعطرية ومجاالت اسققتخدامها والعوامققل تعريف الطالب بمفهوم النباتات الطبية  

المققؤثرة فيهققا والمققواد الفعالققة وكيفيققة استخالصققها وتعريفققه بالنباتققات الطبيققة 

 والعطرية الشائعة.

 اهداف المادة:

نبذة تاريخية عن النباتات الطبية والعطرية  اهمية النباتات الطبيقة اقتصقاديا وعالجيقا  

العوامققل المققؤثرة فققي انتاجهققا  المكونققات الفعالققة وكيفيققة تقسققيم النباتققات الطبيققة  

استخالصها  زراعة النباتات الطبيةل جمع وتجفيف النباتقات الطبيقة والعطريقة  اهميقة 

النباتات الطبية اقتصاديا وعالجيا  تقسيم النباتات الطبية  العوامل المؤثرة في انتاجها  

لنباتات الطبيقةل جمقع وتجفيقف النباتقات المكونات الفعالة وكيفية استخالصها  زراعة ا

 الطبيةل استخدام النباتات الطبية كعالج.

 التفاصيل االساسيه للمادة: 

3.5 

2 

3 

 الوحدات: 

 الساعات النظرية: 

 الساعات العملية: 

/ د. علي حمود السعدي وآخرون   2013النباتات الطبية /   الكتب المنهجية: 

 المصادر الخارجية:  / د. علي منصور حمزة  2006النباتات الطبية العالمية / 

 الفصل االول  الفصل الثاني  السعي  االمتحان النهائي 
الفصل 

 الدراسي 

 النظري العملي  العملي  النظري

 الثاني   25%
40% 20% 15% 25% 

60% 40% 
 

 تقديرات الفصل: 

 : معلومات اضافية % 100التقدير النهائي 
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 الفصل الدراسي االول )الخريفي(  – جدول الدروس االسبوعي
 

 المادة النظرية الماده العملية المالحظات

ع 
و
سب
ال
 ا

 

 التعرف على بذور النباتات الطبية والعطرية
مقدمققة ونبققذة تاريخيققة عققن النباتققات الطبيققة 

 والعطرية.
1 

والعطريققة وأعققداد زراعققة بققذور النباتققات الطبيققة  

الشتالت وتفريدها وأجقراء بعقض المعقامالت لزيقادة 

 أنبات البذور .

اهميقققة النباتقققات الطبيقققة فقققي تهيئقققة القققدواء 

 والمستلزمات الطبية والعطرية.
2 

 

 اعداد األرض للزراعة مع شبكة الري.
اهميقققة النباتقققات الطبيقققة فقققي تهيئقققة القققدواء 

 والمستلزمات الطبية والعطرية.
3 

 
 4 تقسيم وتصنيف النباتات الطبية والعطرية. زراعة نماذج من النباتات الطبية في الحقل.

 
 5 تقسيم وتصنيف النباتات الطبية والعطرية. زراعة نماذج من النباتات الطبية في الحقل.

 
 6 االمتحان الشهري االول   االمتحان الشهري االول  

 
النباتقات الطبيقة طرائق استخالص المواد الفعالة في 

 والعطرية.

المركبققققات الثانويققققة فققققي النباتققققات الطبيققققة 

 والعطرية.
7 

 
طرائق استخالص المواد الفعالة في النباتقات الطبيقة 

 والعطرية.

المركبققققات الثانويققققة فققققي النباتققققات الطبيققققة 

 والعطرية.
8 

 

 اجراء عمليات التكاثر للنباتات الطبية والعطرية.
السقققتخالص المقققواد الفعالقققة الطرائقققق العامقققة 

 للنباتات الطبية والعطرية.
9 

 

 زيارة ميدانية في موقع لزراعة النباتات الطبية.
الطرائقققق العامقققة السقققتخالص المقققواد الفعالقققة 

 للنباتات الطبية والعطرية.
10 

 

 اجراء عمليات االستخالص للزيوت الطيارة.
النباتققات العوامققل المققؤثرة فققي نمققو وإنتاجيققة 

 الطبية.
11 

 

 اجراء االستخالص بالطرق الكيمياوية.
العوامققل المققؤثرة فققي نمققو وإنتاجيققة النباتققات 

 الطبية.
12 

 
 13 االمتحان الشهري الثاني االمتحان الشهري الثاني  

 
استخدام التحليقل األلقي فقي تققدير محتقوى النباتقات 

 الطبية من المركبات الثانوية.
 14 النباتات الطبية.زراعة  

 
حصاد النباتات الطبية والعطريقة وتجفيفهقا وخزنهقا 

 وأعدادها لعمليات االستخالص والتسويق.
 15 حصاد وتجفيف وخزن النباتات الطبية.
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 )) استمارة الخطة التدريسية السنوية (( 

 التدريسي: اسم عبدالكريم عبدالجبار محمد سعيد

abdulkareemmohammad@uodiyala.edu.iq الرسمي: البريد االلكتروني 

 اسم المادة: 2نباتات الزينة 

 مقررالفصل:  الفصل الثاني )الربيعي(

التعققرف علققى انققواع ومجققاميع نباتققات الزينققة المختلفققة والتققدريب علققى طققرق 

اكثارها وكافة العمليققات الزراعيققة فققي تربيققة وتقلققيم وتسققميد ومكافحققة وتققدوير 

 وتعشيب .

 اهداف المادة:

علم الزينة  تقسيمات نباتققات الزينققة  االزهققار وانواعهققا  لققوح ودايققر االزهققار  

العوامل البيئية والداخلية المؤثرة فققي نباتققات الزينققة مثققل الحققرارة والرطوبققة... 

الهم الحوليات الشتوية  شرح الهم االزهار المحولة والمعمرة  شرح الخ  شرح  

الهم الحوليات الصيفية  النباتات الطبيققة والعطريققة  الققورد الشققجيري  القرنفققل  

 الداودي.

 التفاصيل االساسيه للمادة: 

2.5 

1 

3 

 الوحدات: 

 الساعات النظرية: 

 الساعات العملية: 

 د. سامي كريم الجلبي ونسرين خليل الخياط./  2013نباتات الزينة في العراق/ 

 / د. سالم محمد السلطان  د. طالل الجلبي  د. محمد الصواف. 1992الزينة/ 
 الكتب المنهجية:

نباتات الزينة د. احمد محمد موسى طواجن  نباتققات الزينققة وتنسققيق الحققدائق د. 

 فاتنة الشايب.
 المصادر الخارجية: 

 الفصل االول  الفصل الثاني  السعي  االمتحان النهائي 
الفصل 

 الدراسي 

 النظري العملي  العملي  النظري

 الثاني   25%
40% 20% 15% 25% 

60% 40% 
 

 تقديرات الفصل: 

 : معلومات اضافية % 100التقدير النهائي 

mailto:abdulkareemmohammad@uodiyala.edu.iq


 

~ 62 ~ 

 )الربيعي(  الفصل الدراسي الثاني – جدول الدروس االسبوعي
 

 الماده النظرية يةلالماده العم المالحظات

ع 
و
سب
ال
ا

 

على األزهقار الحوليقة الصقيفية ودراسقتها/  التعرف 

 األسماء العلمية
 1 تطوره وأهميته -علم الزينة  تعريف

 
 2 علم الزينة ونباتات الزينة تقسيمات . على اكثار بعض نباتات الزينة التدريب

 

 بذور األزهار الشتوية زراعة

تؤثر على نمقو وتزهيقر العوامل البيئية التي  دراسة

الحقققرارة  نباتقققات الزينقققة مثقققل الضقققوء ودرجقققة

 والرطوبة

3 

 
الداودي وخدمته وتسنيده / تزهيقر خريفقي.  دراسة

 نهار قصير

بعض العوامل الداخلية التي تقؤثر علقى نمقو  دراسة

إلققى  وتزهيققر نباتققات الزينققة مثققل نسققبة الكققاربون

 النتروجين  الهرمونات  طور السكون

4 

 

 .الروز الخريفي. دراسة شاملة ألصول الروز تقليم

بعض العوامل الداخلية التي تقؤثر علقى نمقو  دراسة

إلققى  وتزهيققر نباتققات الزينققة مثققل نسققبة الكققاربون

 النتروجين  الهرمونات  طور السكون

5 

 
 ...إكثاره -طرق تربيته -وأصناف الروز   أنواع

ألنققواع الققورد الشققجيري(  دراسققة شققاملة  (الققروز

 ز....الرو وأصناف الروز الناجحة في العراق  تقليم
6 

 7 االمتحان الشهري االول   االمتحان الشهري االول   

 
 .لبعض األزهار المعمرة والمحولة دراسة

 (التربيقققة الخاصقققة ) القققداودي والقرنفقققل نباتقققات

  وغيرها
8 

شاملة ألنقواع مختلفقة مقن نباتقات التنسقيق  دراسة 

والعنايقققة  القققداخليل أسقققماءها العلميقققةل إكثارهقققا

 .........بها

المزهرة مثل النقرجس  اآليقرس  التيولقب  األبصال

 ......والشقائق والكرينم
9 

شاملة ألنقواع مختلفقة مقن نباتقات التنسقيق  دراسة 

العنايقققة و القققداخليل أسقققماءها العلميقققةل إكثارهقققا

 .........بها

النقرجس  اآليقرس  التيولقب المزهرة مثل  األبصال

 ......والشقائق و الكرينم
10 

 

 ...الخدمة من تعشيبل ريل تسميد عمليات أجراء
تقسقققيمها  دراسقققة اإلزهقققار الحوليقققة  -الحوليقققات

 الصيفية والشتوية
11 

 
 على بعض أنواع أزهار القطف التعرف

العشبية المعمقرة مثقل الجيربقرا  البنفسقج   األزهار

 ......السلفيا
12 

 
 على بذور بعض اإلزهار الحولية والمعمرة التعرف

 -السقبورات  -الالجنسقي  -التكقاثر  الجنسقي  طرق

 زراعة األنسجة
13 

 14 االمتحان الشهري الثاني   االمتحان الشهري الثاني   

 

 على بذور بعض اإلزهار الحولية والمعمرة التعرف

الظققروف  -أنواعهققا  -التنسققيق الققداخلي  نباتققات

العوامل التي  - إكثارها -نباتات االصص  -المالئمة 

 تساعد على نجاح الظليات في المنازل والمكاتب

15 
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 )) استمارة الخطة التدريسية السنوية (( 

 التدريسي: اسم عماد عدنان مهدي 

imadalsarra@uodiyala.edu.iq البريد االلكتروني الرسمي: 

 اسم المادة: امراض النباتات البستنية 

 مقررالفصل:  الفصل الثاني )الربيعي( / المرحلة الثالثة

البسققتنية )الفاكهققة الهققدف العققام  توضققيح أهققم األمققراض التققي تصققيب النباتققات 

 والخضر والزينة(
 اهداف المادة:

تشمل المادة االمراض النباتية المختلفة )فسلجية  فطريققة  فايروسققية  حشققرية( 

التي تصيب محاصيل الخضر االقتصادية واشجار الفاكهة وبعققض نباتققات الزينققة 

 لعدد من العوائل النباتية

 التفاصيل االساسيه للمادة: 

3.5 

2 

3 

 الوحدات: 

 الساعات النظرية: 

 الساعات العملية: 

 الكتب المنهجية:    د. صدر الدين نور الدين 2003االفات واالمراض النباتية 

 المصادر الخارجية:  االنترنت

 الفصل االول  الفصل الثاني  السعي  االمتحان النهائي 
الفصل 

 الدراسي 

 النظري العملي  العملي  النظري

 الثاني   25%
40% 20%   

60% 40% 
 

 تقديرات الفصل: 

 : معلومات اضافية % 100التقدير النهائي 

 

mailto:imadalsarra@uodiyala.edu.iq
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 الفصل الدراسي الثاني )الربيعي(  – جدول الدروس االسبوعي
 

 المادة النظرية الماده العملية المالحظات

ع 
و
سب
ال
 ا

 

 مقدمققققققققة فققققققققي علققققققققم أمققققققققراض النباتققققققققات البسققققققققتنية

بها لالتعاريف و المصطلحات في تتضمن المراحل التاريخية التي مر 

امراض النبقات لالخسقائر التقي تسقببها امقراض النباتلالعالققة بقين 

العائل و المسببلمستويات المعيشقة للكائنقات الحيقة لمراحقل تطقور 

المرض لاستجابة العائقل لالصقابة لتقةثير المسقببات المرضقية علقى 

 عوائلها .

ل الجرب أمراض التفاح والعرموط:شرح الهم االمراض مث

 و اسوداد الساق و البياض الدقيقي و غيرها و مقاومتها.
1 

 
أستجابة العائل لالصابة ل تةثير المسقببات المرضقية علقى عوائلهقا ل 

مثلث المرض و الهرم ل المقاومة فقي النبقات ل الهندسقة الوراثيقة و 

 وقاية النبات ل انواع المسببات المرضية .

النققواة الحجرية:توضققيح لالمققراض أمققراض الفاكهققة ذات 

التي تصيب المجموعقة مثقل تجعقد اوراق الخقوخ و العفقن 

 الرمادي و غيرها.
2 

 
أمراض التفاح والعرموط:شرح الهم االمراض مثل الجرب و اسوداد 

 الساق و البياض الدقيقي و غيرها و مقاومتها.

أمققراض الحمضققيات: شققرح الهميققة الحمضققيات و اخطققر 

التصققمغ و التققدهور البطققيء و االمققراض امراضققها مثققل 

 الفايروسية و غيرها
3 

 
أمراض الفاكهة ذات النواة الحجرية:توضيح لالمراض التقي تصقيب 

 المجموعة مثل تجعد اوراق الخوخ و العفن الرمادي و غيرها.

أمققراض العنققب : امققراض البيققاض الققدقيقي و الزغبققي و 

 الورقة المروحية و تعفن العناقيد و غيرها.
4 

 
أمراض الحمضيات: شرح الهمية الحمضيات و اخطر امراضها مثل 

 التصمغ و التدهور البطيء و االمراض الفايروسية و 

أمراض الزيتون : توضيح اهم االمراض مثل ذبول الزيتون 

 و بقعة عين الطائر و غيرها و المكافحة.
5 

 
الورقققة أمققراض العنققب : امققراض البيققاض الققدقيقي و الزغبققي و 

 المروحية و تعفن العناقيد و غيرها.

أمراض النخيل : اهمية النخيل و امراضه مثل خياس طلقع 

النخيقققل و مقققيالن راس النخلقققة و المجنونقققة و غيرهقققا و 

 مكافحتها
6 

 
أمراض الزيتون : توضيح اهم االمراض مثل ذبول الزيتقون و بقعقة 

 عين الطائر و غيرها و المكافحة.

فسققتق: التطققرق المققراض التققين مثققل أمققراض التققين و ال

الموزائيك و العقد الجذرية و غيرها و كذلك االمراض التي 

 تصيب الفستق
7 

 
أمراض النخيل : اهمية النخيل و امراضه مثل خياس طلقع النخيقل و 

 ميالن راس النخلة و المجنونة و غيرها و مكافحتها

أمقققراض الزينقققة : شقققرح الهقققم االمقققراض مثقققل ذبقققول 

 الكالديولس و الصدأ و البياض الدقيقي للورد و غيره
8 

 

أمراض الزينة و التين و الفستق: شقرح الهقم االمقراض مثقل ذبقول 

الكالديولس و الصدأ و البيقاض القدقيقي للقورد و التطقرق المقراض 

التين مثل الموزائيك و العقد الجذرية و غيرها و كذلك االمراض التي 

 تصيب الفستق .

بعد الجني: توضيح الهم االمراض التقي تحقدث أمراض ما  

بعد الحصاد مثل التعفن الطري و العفن االخضقر و االزرق 

 بالحمضيات
9 

 
أمققراض مققا بعققد الجنققي: توضققيح الهققم االمققراض التققي تحققدث بعققد 

 الحصاد مثل التعفن الطري و العفن االخضر و االزرق بالحمضيات

اعراضها و مسبباتها و أمراض المشاتل: كيف تحدث و ما 

 الحد من انتشارها
10 

 
أمراض المشاتل: كيف تحدث و ما اعراضها و مسبباتها و الحد مقن 

 انتشارها

أمراض العائلة الباذنجانية : امراض الطماطة و الباذنجقان 

 و الفلفل و التبغ المكشوفة و المحمية
11 

 
الباذنجان و الفلفل و أمراض العائلة الباذنجانية : امراض الطماطة و 

 التبغ المكشوفة و المحمية

أمراض القرعيات: توضيح المراض القرعيات مثل البياض 

 الدقيقي و الزغبي و مكافحتها و الحد منها
12 

 
أمراض القرعيات: توضيح المراض القرعيات مثل البياض القدقيقي 

 و الزغبي و مكافحتها و الحد منها

المقراض العائلقة الصقليبية مثقل أمراض الصليبيات: شرح  

 الصدأ االبيض و البياض الزغبي و تعفن الزهرة و غيرها
13 

 
أمققراض الصققليبيات: شققرح المققراض العائلققة الصققليبية مثققل الصققدأ 

 االبيض و البياض الزغبي و تعفن الزهرة و غيرها

أمققراض الخضققر المركبققة: شققرح الهققم امققراض العائلققة 

 منها و مكافحتهاالمركبة و طريقة الحد 
14 

 

أمققراض الخضققر المركبققة و خضققر العائلققة النرجسققية : شققرح الهققم 

امراض العائلقة المركبقة و طريققة الحقد منهقا و المكقافح و توضقيح 

المراض البصل و الثوم مثقل البيقاض الزغبقي و الصقدأ و غيرهقا و 

 مقاومتها

أمراض خضر العائلة النرجسية: توضيح المقراض البصقل 

 ل البياض الزغبي و الصدأ و غيرها و مقاومتهاو الثوم مث
15 
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 )) استمارة الخطة التدريسية السنوية (( 

 التدريسي: اسم أحالم احمد حسين

ahlamahussein@uodiyala.edu.iq البريد االلكتروني الرسمي: 

 المادة:اسم  الزراعة المحمية 

 مقررالفصل:  الفصل االول )الخريفي( / المرحلة الرابعة 

زيادة الجانب المعرفي لطلبة البكلوريوس في الجانب النظري والعملي بمققا يخققدم 

اعداد خريج ذو مسققتوى مرمققوق وزجققه الققى سققاحة العمققل فققي خدمققة المجتمققع 

 والوطن .

 اهداف المادة:

 –تطورها التاريخي  –فوائدها  –البيوت المحميةانواع    –تعريف الزراعة المحمية

اهققم الوسققائل الحديثققة واالوسققاط المتبعققة   -اهم محاصيل الخضر التي تزرع فيها

 .في هذا النظام

 التفاصيل االساسيه للمادة: 

3.5 

2 

3 

 الوحدات: 

 الساعات النظرية: 

 الساعات العملية: 

.  ل د. فاضل مصلح حمادي  1990الزراعة المحمية    الكتب المنهجية: 

 المصادر الخارجية:  االنترنت

 السعي  االمتحان النهائي 
الفصل 

 الثاني
 الفصل االول 

الفصل 

 الدراسي 

 النظري العملي  العملي  النظري

 االول 25% 
40% 20% 15% 25% 

60% 40% 
 

 تقديرات الفصل: 

 : معلومات اضافية % 100التقدير النهائي 

 

mailto:ahlamahussein@uodiyala.edu.iq
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 الفصل الدراسي االول )الخريفي(  – جدول الدروس االسبوعي
 

 المادة النظرية الماده العملية المالحظات

ع 
و
سب
ال
 ا

 
االسس الالزمة النشقاء  –الزراعة المحمية  تعريف

 البيوت المحمية

المحميقة  تعريفهققا  وواققع الزراعققة فققي  الزراعقة

 العراق  ومعوقاتها
1 

 2 البيوت المحمية وتطورها التاريخي انواع انواع البيوت المحمية واشكالها الهندسية 

 
انشقققاء البيقققوت المحميقققة )زجاجيقققة    قائقققطر

 بالستيكية  انفاق واطئة(

الزراعة المحمية   ونباتات الزراعة المحمية  فوائد

 المحاصيل   الزراعة المحمية   انتاجية وربحية
3 

 4 االغطية وخصائصها ومواصفاتها انواع المستعملة في الزراعة المحمية االوساط 

 5 الحماية من الظروف البيئية وسائل لالوساط المستعملة في الزراعة المحمية تكملة 

 ) حقلية )سفرة علمية مشاهدات 
البيقوت المحميقة وتقةثيرات البيئقة علقى نمققو  بيئقة

 النبات
6 

 7 البيوت المحمية تدفئة الزراعية في الزراعة المحمية العمليات 

 8 البيوت المحمية تبريد تعقيم التربة عمليات 

 داخل البيوت المحمية الري  
فققي نسققبة ثققاني اوكسققيد الكققاربون داخققل  الققتحكم

 البيوت
9 

 10 الزراعية في البيوت المحمية العمليات داخل البيوت المحمية التسميد 

 التربية )توجيه نمو النبات( طرائق 
االمراض التي تصاب بها النباتات داخل البيوت  اهم

 المحمية
11 

 التربية )توجيه نمو النبات( طرائق 
النباتقققات ومكافحقققة االفقققات واالمقققراض  وقايقققة

 الزراعية
12 

 التربية )توجيه نمو النبات( طرائق 
البيقوت المتكاملة المراض النباتات داخقل  المكافحة

 المحمية
13 

 14 .األزهار تحت البيئة المحمية انتاج االدغال والحشرات واالمراض مكافحة 

 15 .األزهار تحت البيئة المحمية انتاج االدغال والحشرات واالمراض مكافحة 
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 )) استمارة الخطة التدريسية السنوية (( 

 التدريسي: اسم أحالم احمد حسين

ahlamahussein@uodiyala.edu.iq البريد االلكتروني الرسمي: 

 اسم المادة: بيئة نبات 

 مقررالفصل:  الفصل الثاني )الربيعي( / المرحلة الثانية

وتطور  تعريف الطالب على المتغيرات في العوامل الفيزياوية المؤثرة على نمو 

 النباتات البستنية
 اهداف المادة:

 –النظققام البيئققي  –أقسققام علققم البيئققة    -تطققور علققم النبققات  –تعريف علققم البيئققة  

 –تقسيم النباتات حسب احتياجاتها البيئية    –الماء    –الحرارة    –األشعة الضوئية  

 التلوث البيئي –الحرائق   –الرياح   –الضغط الجوي

 للمادة: التفاصيل االساسيه 

3.5 

2 

3 

 الوحدات: 

 الساعات النظرية: 

 الساعات العملية: 

 الكتب المنهجية:   د. كمال حسين شلتوت .   2009علم البيئة النباتية  

. جامعة ذي قار / كلية  2015أساسيات علم البيئة   باسم يوسف الخفاجي. 

 العلوم 
 المصادر الخارجية: 

 الفصل االول  الثاني الفصل  السعي  االمتحان النهائي 
الفصل 

 الدراسي 

 النظري العملي  العملي  النظري

 الثاني   25%
40% 20% 15% 25% 

60% 40% 
 

 تقديرات الفصل: 

 : معلومات اضافية % 100التقدير النهائي 

mailto:ahlamahussein@uodiyala.edu.iq
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 )الربيعي(  الفصل الدراسي الثاني – جدول الدروس االسبوعي
 

 النظريةالماده  يةلالماده العم المالحظات

ع 
و
سب
ال
ا

 

 دراسة عملية عن خصائص المجتمعات النباتية 
تعريف علم البيئة  تطور علم البيئة أقسام علققم البيئققة  النظققام 

 البيئي  المحيط
1 

 
أسققلوب اخققذ العينققات وصققفاتها  السلسققلة الغذائيققة 

 الطبيعية

األشقققعة الضقققوئية  أنواعهقققا)مرئي وغيقققر مرئقققي(  الطقققول 

اإلضاءة شدة اإلضاءة  تةثير طققول النهققار الموجي  طول فترة  

 على النبات التواقت الضوئي
2 

 التعرف على طرق قياس شدة اإلضاءة وأجهزتها 

األشقققعة الضقققوئية  أنواعهقققا)مرئي وغيقققر مرئقققي(  الطقققول 

الموجي  طول فترة اإلضاءة شدة اإلضاءة  تةثير طققول النهققار 

 على النبات التواقت الضوئي
3 

 
تقققةثير اإلضقققاءة علقققى الفعاليقققات الحيويقققة تحليقققل 

 للنباتات البستنية

أهميققة اإلضققاءة للفعاليققات الحيويققة  أسققباب خفققض األشققعة 

الضوئية  خواص نباتات الظل  العتبققة الضققوئية )الحققد األدنققى 

 الضوئي(
4 

 
إجراء دراسة حول تةثير اإلضاءة على مستوى نمو 

 واستطالة النباتات البستنية

سققريان الحققرارة  التغيققرات فققي درجققات الحققرارة  الحققرارة   

االنقققالب الحققراري  النظققام اليققومي لققدرجات الحققرارة  تققةثير 

 درجات الحرارة على النبات
5 

 التعرف على طرق قياس الحرارة واجهزتها 

القيمة الفعلية لدرجات الحرارة   تققةثير الحققرارة علققى وظققائف 

الحققرارة   تكيققف النباتققات علققى النبققات األخطققار التققي تسققببها 

الحققرارة المنخفضققة والمرتفعققة تةثير الحققرارة علققى انتشققار 

 النباتات

6 

 
بيان مستويات درجات الحرارة خققالل اليققوم الواحققد 

 والتغيرات التي تحصل عليها )النظام اليومي لدرجة

الماء كعامل بيئي فققي حيققاة النبققات  صققور المققاء فققي الطبيعققة 

 النبات بهاوتةثر 
7 

 = 
تقسيم النباتققات حسققب احتياجاتهققا المائيققة  تققةثير األمطققار فققي 

 انتشار النباتات
8 

 
دراسققة عققن تققةثير درجققات الحققرارة علققى النباتققات 

 المختلفة

الرياح  أنواعها   الكتل الهوائية والجبهات   تةثير الرياح على 

 النبات
9 

 
التعققققرف علقققققى صققققور المقققققاء فققققي الطبيعقققققة 

وإجراءقياسققات سققنوية لمسققتويات المققاء الالزمققة 

 للنباتات البستنية

الضغط الجوي  العوامل التي تؤثر على الضغط الجوي  توزيع 

الضغط الجوي والدورة الهوائيققة  النطاقققات الرئيسققية للضققغط 

 الجوي.
10 

 
تعرف على صور الماء في الطبيعة وإجراءقياسققات 

 الالزمة للنباتات البستنيةسنوية لمستويات الماء 

الحرائق  أنواعها  التكيفات النباتيققة للحرائققق  التققةثيرات غيققر 

 المباشرة للحرائق الفوائد التطبيقية للحرائق
11 

 
 طرق قياس شدة الرياح وبيان تةثيرها على

 النباتات البستنية

األنظمققة البيئيققة  الغابققات االسققتوائية  السققفانا  الصققحاري  

 السهول الغابات المتساقطة  الغابات المخروطية  االهوار
12 

 التعرف على أنواع البيئات المختلفة 
أنققواع البيئققات النباتيققة فققي العراق الجبلية الهضققاب الجزيرة 

 والسهل الجنوبي
13 

 14 النباتات البستنيةمناخ العراق وتةثيره على انتشار  دراسة ما يحدثه التلوث من ضرر على النباتات 

 
بيققان تققةثير الحرائققق علققى التغيققرات فققي المنققاخ 

 المحيط

التلوث انواعه الكواشف النباتية دور النباتات في الحفاظ على 

 البيئة من التلوث
15 
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 )) استمارة الخطة التدريسية السنوية (( 

 التدريسي: اسم أحالم احمد حسين

ahlamahussein@uodiyala.edu.iq البريد االلكتروني الرسمي: 

 اسم المادة: منظمات النمو النباتية 

 مقررالفصل:  الفصل االول )الخريفي( / المرحلة الثالثة

 اهداف المادة: وتطبيقاتهاتعريف الطلبة على العالقة بين منظمات النمو النباتية 

 –االجبرلينققات –االوكسققينات –انققواع منظمققات النمققو –تعريققف منظمققات النمققو

 السايتوكاينيات ومتثبطات النمو المتمثلة بحامض االبسسيك وغاز االثيلين
 التفاصيل االساسيه للمادة: 

3.5 

2 

3 

 الوحدات: 

 الساعات النظرية: 

 الساعات العملية: 

الخفاجي .   علوان   د. مكي 2014النباتية  منظمات النمو    الكتب المنهجية: 

 المصادر الخارجية:  االنترنت

 السعي  االمتحان النهائي 
الفصل 

 الثاني
 الفصل االول 

الفصل 

 الدراسي 

 النظري العملي  العملي  النظري

 االول 25% 
40% 20% 15% 25% 

60% 40% 
 

 تقديرات الفصل: 

 : معلومات اضافية % 100النهائي التقدير 

 

mailto:ahlamahussein@uodiyala.edu.iq
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 )الخريفي(  الفصل الدراسي االول – جدول الدروس االسبوعي
 

 الماده النظرية يةلالماده العم المالحظات

ع 
و
سب
ال
ا

 

 
تحضقققير واسقققتخدام التراكيقققز المختلفقققة مقققن 

 منظمات النمو النباتية

المصقققطلحات ذات العالققققة بمنظمقققات النمقققو النباتيقققة 

 وتطبيقاتها
1 

 
امثلققة تطبيقيققة عققن اسققتخدام منظمققات النمققو 

 النباتية
 2 منظمات نمو النباتية : االوكسينات

 
امثلققة تطبيقيققة عققن اسققتخدام منظمققات النمققو 

 النباتية
 3 الجبرلينات

 4 الجبرلينات التحويل ووحدات القياس 

 
 نظام رش المجموع الخضري 

(Foliar Application System) 
 5 السايتوكاينين

 6 االثلين تطبيقات حقلية لنظام رش المجموع الخضري  

 7 حامض االبسيسيك األختبارات الحيوية لمنظمات النمو النباتية . 

 
PH  المحلققول وتداخلققه مققع منظمققات النمقققو

 النباتية
 8 مركبات اخرى تعمل كمنظمات نمو نباتية

 
لمنظمققات تطبيقققات عققن التققةثيرات الفسققلجية 

 النمو النباتية

أمثلة وتطبيقات عن تحضير واستخدام التراكيز المختلفة 

 من منظمات النمو النباتية
9 

 
تطبيقققات عققن التققةثيرات الفسققلجية لمنظمققات 

 النمو النباتية

التاثيرات الفسقلجية لمنظمقات النمقو النباتيقة : التجقذير  

 السيادة القمية   السكون في البذور والبراعم
10 

 
تطبيقققات عققن التققةثيرات الفسققلجية لمنظمققات 

 النمو النباتية
 11 النمو الخضري   التزهير   العقد ونمو وتطور الثمار

 
النضققققج   الشققققيخوخة   التسققققاقط وظققققاهرة 

 المعاومة ) تبادل الحمل (
 12 تطبيقات عن التةثيرات الفسلجية لمنظمات النمو النباتية

 
الزراعقة النسقيجية استخدام منظمات النمو في  

 واإلكثار الدقيق

منظمقققات النمقققو النباتيقققة وعالقتهقققا بظقققاهرة االنتحقققاء 

 الضوئي
13 

 

 foliarنظقققام رش المجمقققوع الخضقققري )

Application System وتققداخل العوامققل )

المناخيقققة : الحقققرارة   الضقققوء   الرطوبقققة   

 اإلمطار والرياح

فقي اسقتخالص وتنقيقة وتحليقل   HPLCاستخدام جهاز  

 منظمات النمو النباتية
14 

 

 foliarنظقققام رش المجمقققوع الخضقققري )

Application System وتققداخل العوامققل )

المناخيقققة : الحقققرارة   الضقققوء   الرطوبقققة   

 اإلمطار والرياح

الزراعة النسقيجية واإلكثقار القدقيق وتطبيققات منظمقات 

 النمو النباتية
15 
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 استمارة الخطة التدريسية السنوية (( )) 

 التدريسي: اسم احمد ثامر حومد

ahmedthamer@uodiyala.edu.iq البريد االلكتروني الرسمي: 

 اسم المادة: فسلجة نبات  

 مقررالفصل:  الفصل االول )الخريفي( / المرحلة الثانية

تعريف الطلبة في العمليات الفسيولوجية والتفاعالت الحيوية التققي تحققدث داخققل 

 النبات.

 

 اهداف المادة:

تهدف المادة العلمية الققى تعريققف الطالققب بالعمليققات الحيويققة التققي تحققدث داخققل 

 النبات
 التفاصيل االساسيه للمادة: 

3.5 

2 

3 

 الوحدات: 

 الساعات النظرية: 

 العملية: الساعات 

  (. د.فيصل عبد القادر وأخرون1982علم فسيولوجيا النبات )

ود. عبققد  أساسيات فسيولوجيا النبات. د.عبد العظيم كاظم ود.مؤيد أحمد اليققونس

       .(1991العظيم كاظم  )

 الكتب المنهجية:

 المصادر الخارجية:  (  د.عبد الهادي الريس1987الفسلجة النباتية )

 السعي  االمتحان النهائي 
الفصل 

 الثاني
 الفصل االول 

الفصل 

 الدراسي 

 النظري العملي  العملي  النظري

 االول 25% 
40% 20% 15% 25% 

60% 40% 
 

 تقديرات الفصل: 

 : معلومات اضافية % 100التقدير النهائي 

mailto:ahmedthamer@uodiyala.edu.iq
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 الفصل الدراسي االول )الخريفي(  – جدول الدروس االسبوعي
 

 المادة النظرية الماده العملية المالحظات

ع 
و
سب
ال
 ا

 دراسة الخلية النباتية باستخدام المجهر 
عالقققققة النبققققات بالمققققاء : الخققققواص الفيزياويققققة 

 والكيماوية ووظائف و الماء في النبات
1 

 تجارب عن قياس االنتشار 

الخاليا النباتية واالنتشقار   االنتشار واالوزموزية :  

أنواع األغشية حسب مكوناتها ونفاذيتهقا   العوامقل 

 المؤثرة على الغشاء البالزمي

2 

 تجارب عن قياس البلزمة 

االنتشار واالوزموزية : الخاليا النباتية واالنتشقار   

أنواع األغشية حسب مكوناتها ونفاذيتهقا   العوامقل 

 البالزميالمؤثرة على الغشاء  

3 

 تجارب عن قياس عملية التشرب 
الجهققد الكيمققاوي للمققاء   الجهققد المققائي   الجهققد 

 االوزموزي 
4 

 تجارب عن قياس عملية النتح 
العوامل المؤثرة على االوزموزية   أنقواع المحاليقل 

 بالنسبة للخلية   الضغط االنتفاخي  الضغط ألجداري 
5 

 وانتقال الماءتجارب عن قياس حركة   
أمثلة وتطبيقات عن الخليقة النباتيقة والجهقد المقائي 

 ومكوناته
6 

 7 البلزمة   التشرب تجارب عن قياس حركة وانتقال العناصر المعدنية 

 
تجارب عن قياس انتقال المواد الغذائيقة المصقنعة 

 )الكاربوهيدرات (

ميكانيكيققة امتصققاص المققاء   امتصققاص المققاء مققن 

 حركة وانتقال الماء داخل النباتالتربة    
8 

 
تجارب عن قياس انتقال المواد الغذائيقة المصقنعة 

 )الكاربوهيدرات (

انتقال الماء عبر القنوات البالزميقة   االنتققال الحقر 

 guttationواالدماع    bleedingللماء   االدماء  
9 

 تجارب عن قياس التنفس 
فرضقيات ميكانيكيقة النتح: اهميتقه   انقواع النقتح    

 انتقال الماء من االسفل الى االعلى
10 

 11 ميكانيكية غلق وفتح الثغور تجارب عن قياس التنفس 

 12 التنفس تجارب عن التركيب الضوئي 

 13 التنفس تجارب عن التركيب الضوئي 

 14 التركيب الضوئي تجارب عن السكون واإلنبات 

 15 التركيب الضوئي واإلنباتتجارب عن السكون   
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 )) استمارة الخطة التدريسية السنوية (( 

 التدريسي: اسم احمد ثامر حومد

ahmedthamer@uodiyala.edu.iq البريد االلكتروني الرسمي: 

 اسم المادة: انتاج نخيل

 مقررالفصل:  )الربيعي( / المرحلة الرابعةالفصل الثاني 

 اهداف المادة: التعريف بةهمية نخيل التمر وتحسين نموه وطرق اكثاره وتصنيع ثماره

الخصائص الشكلية والتركيبية  لنخلة التمر   التزهير والتلقيح والعقد واإلخصاب في نخلقة التمقر 

واإلخصاب   موعد التلقيح   تةثير مصقدر حبقة اللققاح   تكوين وظهور النورة الزهرية   التلقيح  

  تحضير وتخزين حبوب واللقاح   تةثير العوامل الجويقة علقى العققد    تلققيح النخيقل  اسقتخدام 

 .غيرات الكيماوية في محتوى الثمارمنظمات النمو في عملية التلقيح   الت

كثقار بالفسقائل   فصقل الفسقائل   طرق تكاثر أشقجار النخيقل : البقذور   الطريققة الخضقرية   اإل

شروط الفسائل الجيدة   غقرس الفسقائل  أسقباب مقوت الفسقائل   اإلكثقار بالزراعقة النسقيجية   

 .الحصول على فسائل جديدة ومتجانسةالتمييز بين الفسيلة والبادرة  كيفية  

 التفاصيل االساسيه للمادة: 

3.5 

2 

3 

 الوحدات: 

 الساعات النظرية: 

 الساعات العملية: 

 . د. عبد الجبار البكري1983نخلة التمر وتاريخها   

 الشبكة العراقية لنخلة التمر
 الكتب المنهجية:

 المصادر الخارجية:  االنترنت

 الفصل االول  الفصل الثاني  السعي  االمتحان النهائي 
الفصل 

 الدراسي 

 النظري العملي  العملي  النظري

 الثاني   25%
40% 20% 15% 25% 

60% 40% 
 

 تقديرات الفصل: 

 : معلومات اضافية % 100التقدير النهائي 

mailto:ahmedthamer@uodiyala.edu.iq
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 )الربيعي(  الفصل الدراسي الثاني – جدول الدروس االسبوعي
 

 الماده النظرية يةلالماده العم المالحظات

ع 
و
سب
ال
ا

 

 
تةريخ نشوء نخلة التمر   النسب النباتي لنخلة التمقر   األهميقة 

 الغذائية   االستخدامات االقتصادية 
 1  الوصف المورفولوجي ألجزاء نخلة التمر الخضرية

 
العوامل البيئية  المالئمة لنجاح زراعة النخيل   العوامل الجوية 

   عوامل التربة   الوحدات الحرارية وتةثيراتها 
 2  زيارة لبستان النخيل والتعرف على األصناف المزروعة

 الخصائص الشكلية والتركيبية  لنخلة التمر  
بذرة   الوصف العام لبذرة نخلة التمر   تركيب البذرة   غالف ال

  ( الجنين   السويداء )واالندوسبيرم (  الفلقة )الورقة الجنينية
3 

 
النواة   إنبات البذور   تكوين األوراق والسعف   تركيب الورقة 

التشريحي  عالقة السعف بالحاصل   الجذع   نمو جذع النخلة   

 تطور براعم النخلة   نمو الفسائل .

 4 ور السعف والساقالتركيب التشريحي لرأس النخلة وتط

 
تمققايز النققورات الزهققري   الجققذور   نمققو الجققذور   الشققعيرات 

الجذريققة   التركيققب التشققريحي لثمققرة نخلققة التمققر   التطققور 

 التشريحي للثمرة .

 5 التركيب التشريحي لرأس النخلة وتطور السعف والساق

 
الشققعيرات تمققايز النققورات الزهققري   الجققذور   نمققو الجققذور   

الجذريققة   التركيققب التشققريحي لثمققرة نخلققة التمققر   التطققور 

 التشريحي للثمرة .

الخصققائص المميققزة لطبيعققة تكققوين الجققذور فققي نخلققة التمققر   

  التركيب التشريحي لجذور نخلة التمر
6 

 

التزهير والتلققيح والعققد واإلخصقاب فقي نخلقة التمقر   تكقوين 

واإلخصاب   موعقد التلققيح     وظهور النورة الزهرية   التلقيح

تةثير مصقدر حبقة اللققاح   تحضقير وتخقزين حبقوب واللققاح   

تققةثير العوامققل الجويققة علققى العقققد    تلقققيح النخيققل  اسققتخدام 

منظمققات النمققو فققي عمليققة التلقققيح   التغيققرات الكيماويققة فققي 

 محتوى الثمار .

 7  . عملية زراعة الفسائل وتجذير الرواكيب

 

تكاثر أشجار النخيل : البذور   الطريقة الخضرية   اإلكثار طرق  

بالفسققائل   فصققل الفسققائل   شققروط الفسققائل الجيققدة   غققرس 

الفسائل  أسباب مقوت الفسقائل   اإلكثقار بالزراعقة النسقيجية   

التمييز بين الفسيلة والبادرة  كيفية الحصول على فسائل جديدة 

 ومتجانسة .

رة )الطلعقة ( وأجزائهقا فقي نخلقة للنقو الوصقف المورفولقوجي

التمر   تركيب وصفات االزهار الذكرية واالنثوية   صفات الطلع 

واالزهققار الذكريققة   صققفات الطلققع واالزهققار االنثويققة   نشققوء 

  وتطور ونمو  البراعم الزهرية

8 

 

طرق تكاثر أشجار النخيل : البذور   الطريقة الخضرية   اإلكثار 

الفسققائل   شققروط الفسققائل الجيققدة   غققرس بالفسققائل   فصققل 

الفسائل  أسباب مقوت الفسقائل   اإلكثقار بالزراعقة النسقيجية   

التمييز بين الفسيلة والبادرة  كيفية الحصول على فسائل جديدة 

 ومتجانسة .

للنقورة )الطلعقة ( وأجزائهقا فقي نخلقة  الوصقف المورفولقوجي

ثوية   صفات الطلع التمر   تركيب وصفات االزهار الذكرية واالن

واالزهققار الذكريققة   صققفات الطلققع واالزهققار االنثويققة   نشققوء 

  وتطور ونمو  البراعم الزهرية

9 

 

عمليقات الخدمقة : القري   االعتبقارات المهمقة فقي ري أشققجار 

النخيل   التسميد   برامج مقترحة للتسميد   التربيقة والتقلقيم   

األشوا  التكريب   إزالقة الرواكيقب   إزالقة قطع السعف   قطع  

 الليف   الخف  طرق الخف   التركيب والتذليل والتكميم .

حبوب اللقاح   تركيقب وصقفات حبقة لققاح نخلقة التمقر   تقةثير 

درجات الحرارة والرطوبقة علقى انبقات حبقوب اللققاح   فحقص 

  حيوية وانبات حبوب اللقاح
10 

 

االعتبقارات المهمقة فقي ري أشققجار عمليقات الخدمقة : القري   

النخيل   التسميد   برامج مقترحة للتسميد   التربيقة والتقلقيم   

قطع السعف   قطع األشوا  التكريب   إزالقة الرواكيقب   إزالقة 

 الليف   الخف  طرق الخف   التركيب والتذليل والتكميم .

 11 اجراء عمليات الخدمة المختلفة لالشجار

 
رائققق االرتقققاء للنخلققة   أعققداد وتعبئققة وخققزن جنققي التمققور  ط

 التمور  تعبئة التمور.
 12 اجراء عمليات الخدمة المختلفة لالشجار

 
إمقققراض النخيقققل   اإلمقققراض الجرثوميقققة   اإلمقققراض غيقققر 

 الجرثومية   الحشرات التي تصيب الثمار   اإلمراض الفطرية .

والتركيقققب الوصقققف المورفولقققوجي للعقققذق الثمقققري والثمقققرة 

  التشريحي   التركيب الكيماوي للثمار
13 

 
إمقققراض النخيقققل   اإلمقققراض الجرثوميقققة   اإلمقققراض غيقققر 

 الجرثومية   الحشرات التي تصيب الثمار   اإلمراض الفطرية .

الوصقققف المورفولقققوجي للعقققذق الثمقققري والثمقققرة والتركيقققب 

  التشريحي   التركيب الكيماوي للثمار
14 

 15  الصفات  والخصائص المميزة الصناف نخلة التمر أصناف التمور   تمييز األصناف   الصفات المميزة ل صناف .  
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 )) استمارة الخطة التدريسية السنوية (( 

 التدريسي: اسم عدنان غازي سلمان 

adnanghazi@uodiyala.edu.iq البريد االلكتروني الرسمي: 

 اسم المادة: 1انتاج خضر 

 مقررالفصل:  الفصل االول )الخريفي( / المرحلة الثالثة

التعققرف دراسة العوامل البيئية المختلفة والمؤثرة على النمو وتكوين الحاصل  ل 

علققى طققرق تصققنيف محاصققيل الخضققر ل التعققرف علققى طققرق زراعققة وأنتققاج 

 محاصيل الخضر التابعة لمختلف العوائل الشتوية .

 اهداف المادة:

العوامل البيئية المختلفة والمؤثرة على النمو وتكققوين الحاصققل  ل التعققرف علققى 

محاصققيل طرق تصنيف محاصيل الخضققر ل التعققرف علققى طققرق زراعققة وأنتققاج  

 الخضر التابعة لمختلف العوائل الشتوية .

 التفاصيل االساسيه للمادة: 

3.5 

2 

3 

 الوحدات: 

 الساعات النظرية: 

 الساعات العملية: 

 إنتاج الخضر  د.عبد الجبار جاسم ود.فاضل مصلح المحمدي .  

 د.عدنان ناصر مطلوب وإخرون   2+ج1إنتاج محاصيل الخضر ج

 1989نصيحة في زراعة الخضر / منهجي مساعد د.عصام العبادي    666 

 الكتب المنهجية:

Anonymous.1977. growing your own vegetables. U.S.D.A.            

information Bull Agric. 
 المصادر الخارجية: 

 السعي  النهائي االمتحان 
الفصل 

 الثاني
 الفصل االول 

الفصل 

 الدراسي 

 النظري العملي  العملي  النظري

 االول 25% 
40% 20% 15% 25% 

60% 40% 
 

 تقديرات الفصل: 

 : معلومات اضافية % 100التقدير النهائي 

 

mailto:adnanghazi@uodiyala.edu.iq
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 الفصل الدراسي االول )الخريفي(  – جدول الدروس االسبوعي
 

 المادة النظرية الماده العملية المالحظات

ع 
و
سب
ال
 ا

 
زيققارة الحقققول والمنشققات الخاصققة بالخضققراوات للتعققرف 

على أنواع الخضر المزروعة والتعرف على العوامققل التققي 

  تؤخذ بنظر االعتبار عند أنشاء حقل الخضروات

والمشاكل التي تعوق أنتاج مقدمة عن محاصيل الخضر 

  الخضر في العالم والعراق
1 

 2  طرق تصنيف محاصيل الخضر وتقسيماتها  . تحضير التربة لزراعة الشتالت والحقل المكشوف 

 طرق تكاثر محاصيل الخضر ) التكاثر الخضري والجنسي( 
العوامققل البيئيققة وتشققمل الحققرارة والضققوء والرطوبققة 

    والتربةوعوامل الجو 
3 

 
طرق زراعة البققذور إلنتققاج الشققتالت والزراعققة المباشققرة 

  للبذور
 4  الري والتسميد

 5 . أنتاج الشتالت وأقلمتها   العمليات الزراعية في الحقول المكشوفة 

  أنواع األسمدة المستعملة وعمليات التسميد في  الخضر 

وتشمل )اللهانة دراسة الخضر التابعة للعائلة الصليبية  

والكلم الشلغم والفجققل والقرنققابيط والرشققاد( مققن حيققث 

المققوطن األصققلي واألهميققة الغذائيققة وعوامققل النمققو 

  واألزهار والحاصل واآلفات واألصناف

6 

   اآلفات التي تصيب محاصيل الخضر 

دراسة الخضر التابعة للعائلة الصليبية وتشمل )اللهانة 

والفجققل والقرنققابيط والرشققاد( مققن حيققث والكلم الشلغم  

المققوطن األصققلي واألهميققة الغذائيققة وعوامققل النمققو 

  واألزهار والحاصل واآلفات واألصناف

7 

 
دراسة مورفولوجية للتعرف على بعض أنواع الخضر التي 

تعققود للعوائققل التاليققة )الصققليبية   البقوليققة   النرجسققية   

 ( المركبة   الخيمية   الرمرامية

اسة الخضر التابعة للعائلة البقولية وتشمل )البققاقالء در

  البزاليا(
8 

 
دراسة مورفولوجية للتعرف على بعض أنواع الخضر التي 

تعققود للعوائققل التاليققة )الصققليبية   البقوليققة   النرجسققية   

 ( المركبة   الخيمية   الرمرامية

)البققاقالء دراسة الخضر التابعة للعائلة البقولية وتشمل 

  البزاليا(
9 

 
دراسة مورفولوجية للتعرف على بعض أنواع الخضر التي 

تعققود للعوائققل التاليققة )الصققليبية   البقوليققة   النرجسققية   

 ( المركبة   الخيمية   الرمرامية

النرجسققية وتشققمل ) البصققل والثققوم والكققراث( وأنتققاج 

  األبصال والبذور
10 

 
بعض أنواع الخضر التي  دراسة مورفولوجية للتعرف على

تعققود للعوائققل التاليققة )الصققليبية   البقوليققة   النرجسققية   

 ( المركبة   الخيمية   الرمرامية

 11 ( المركبة وتشمل )الخس واأللمازة

 
دراسة مورفولوجية للتعرف على بعض أنواع الخضر التي 

تعققود للعوائققل التاليققة )الصققليبية   البقوليققة   النرجسققية   

 ( المركبة   الخيمية   الرمرامية

 12 ( الرمرامية وتشمل )الشوندر والسلق والسبانغ

 
دراسة مورفولوجية للتعرف على بعض أنواع الخضر التي 

تعققود للعوائققل التاليققة )الصققليبية   البقوليققة   النرجسققية   

 ( المركبة   الخيمية   الرمرامية

 13 ( والمعدنوسالخيمية وتشمل )الجزر والكرفس 

 
دراسة مورفولوجية للتعرف على بعض أنواع الخضر التي 

تعققود للعوائققل التاليققة )الصققليبية   البقوليققة   النرجسققية   

 ( المركبة   الخيمية   الرمرامية

دراسققة أهققم محاصققيل الخضققر المؤمققل أنتشققارها فققي 

العراق وتشمل )البروكلي وبروسققل سققبراوت واللهانققة 

   والكيل والخرشوف والجرجير(الصينية  
14 

   مراجعة عامة 

دراسققة أهققم محاصققيل الخضققر المؤمققل أنتشققارها فققي 

العراق وتشمل )البروكلي وبروسققل سققبراوت واللهانققة 

  ) الصينية والكيل والخرشوف والجرجير
15 
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 )) استمارة الخطة التدريسية السنوية (( 

 التدريسي: اسم عدنان غازي سلمان 

adnanghazi@uodiyala.edu.iq البريد االلكتروني الرسمي: 

 اسم المادة: 2انتاج خضر 

 مقررالفصل:  الفصل الثاني )الربيعي( / المرحلة الثالثة

والعملي بما يخققدم لزيادة الجانب المعرفي لطلبة البكلوريوس في الجانب النظري 

اعداد خريج ذو مسققتوى مرمققوق وزجققه الققى سققاحة العمققل فققي خدمققة المجتمققع 

 والوطن

 اهداف المادة:

دراسققة محاصققيل الخضققر الصققيفية مققن حيققث طرائققق انتققاج الققدايات والزراعققة 

 والتسميد والري للعديد من عوائل الخضر الصيفية
 التفاصيل االساسيه للمادة: 

3.5 

2 

3 

 الوحدات: 

 الساعات النظرية: 

 الساعات العملية: 

   إنتاج الخضر  د.عبد الجبار جاسم ود.فاضل مصلح المحمدي .  

د.عدنان ناصر مطلوب وإخرون 2+ج1إنتاج محاصيل ل الخضر ج  

1989نصيحة في زراعة الخضر / منهجي مساعد د.عصام العبادي    666  

 الكتب المنهجية:

Anonymous.1977. growing your own vegetables. U.S.D.A.            

information Bull Agric. 
 المصادر الخارجية: 

 الفصل االول  الفصل الثاني  السعي  االمتحان النهائي 
الفصل 

 الدراسي 

 النظري العملي  العملي  النظري

 الثاني   25%
40% 20% 15% 25% 

60% 40% 
 

 تقديرات الفصل: 

 : معلومات اضافية % 100التقدير النهائي 

mailto:adnanghazi@uodiyala.edu.iq
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 )الربيعي(  الفصل الدراسي الثاني – جدول الدروس االسبوعي
 

 الماده النظرية يةلالماده العم المالحظات

ع 
و
سب
ال
ا

 

 
دراسة محاصيل العائلقة الباذنجانيقة وتشقمل البطاطقا  

تدرس من حيث الموطن األصلي واألحتياجات البيئية 

 حسب مراحل النمو والتسميد والجني واألصناف  

 1 تحضير األرض لزراعة الخضروات الصيفية

 
دراسة العوامقل الفسقيولوجية التقي تقؤثر علقى طقور 

السقكون واألنبقات وعالمقات النضقج والحصقاد وأهقم 

 األصناف واألفات  

زيارة القى حققول البطاطقا للتعقرف علقى محصقول 

 البطاطا  
2 

 

الطماطققة وتشققمل دراسققة المققوطن واألهميققة وطققرق 

الزراعققة والنمققو والعوامققل المققؤثرة علققى التزهيققر 

نضقج الثمققار وطقرق الحصققاد وأهققم والعققد ومراحققل 

 األفات

أنتققاج دايققة بعققض الخضققروات وعمليققة الشققتل 

 للخضر الصيفية ) طماطة   فلفل   باذنجان (
3 

 

الطماطققة وتشققمل دراسققة المققوطن واألهميققة وطققرق 

الزراعققة والنمققو والعوامققل المققؤثرة علققى التزهيققر 

والعققد ومراحققل نضقج الثمققار وطقرق الحصققاد وأهققم 

 األفات

الخضققر الصققيفية للعائلققة القرعيققة زراعققة بققذور 

خيار   بطيخ   رقي   خيار قثاء ( وبقذور العائلقة )

وبقققذور العائلقققة البقوليقققة الخبازيقققة )الباميقققة( 

 فاصوليا   لوبيا ()

4 

 
الفلفققل وتشققمل دراسققة أهميققة المحصققول والعوامققل 

البيئية والنمو والتزهير والعققد ونضقج الثمقار وأهقم 

 األفات  

الخضققر الصققيفية للعائلققة القرعيققة زراعققة بققذور 

خيار   بطيخ   رقي   خيار قثاء ( وبقذور العائلقة )

باميقققة( وبقققذور العائلقققة البقوليقققة الخبازيقققة )ال

 فاصوليا   لوبيا ()

5 

 
الباذنجان تشقمل دراسقة أهميقة المحصقول والعوامقل 

البيئية والنمو والتزهير والعققد ونضقج الثمقار وأهقم 

 األفات  

دراسققة مورفولوجيققة لنباتققات العائلققة الباذنجانيققة 

 )البطاطا(  
6 

 
الخيققار  تشققمل دراسققة أهميققة المحصققول والعوامققل 

البيئية والنمو والتزهير والعققد ونضقج الثمقار وأهقم 

 ت   األفا

دراسققة مورفولوجيققة لنباتققات العائلققة الباذنجانيققة 

 )الطماطة(  
7 

 
الرقققي وأنتققاج الرقققي عققديم البققذور والتغيققرات التققي 

 تحصل عند النضج وعالمات النضج  

دراسققة مورفولوجيققة لنباتققات العائلققة الباذنجانيققة 

 )الباذنجان و الفلفل(
8 

 
البطقققيخ وتشقققمل دراسقققة األزهقققار وعققققد الثمقققار 

والتغيققرات التققي تحققدث عنققد النضققج وطققرق زراعققة 

 المحصول  

دراسقققة مورفولوجيقققة لنباتقققات العائلقققة القرعيقققة 

 )الخيار  الرقي والبطيخ(
9 

 
قرع الكوسة والعناكي واألسكلة  وخيار قثاء  وتشمل 

دراسقققة العوامقققل البيئيقققة والتزهيقققر والعققققد وأهقققم 

 األصناف واألفات  

دراسة مورفولوجية لنباتات العائلة القرعية )ققرع 

 الكوسة والعناكي والعسلي وخيار القثاء(
10 

 
دراسة العائلة البقوليقة وتشقمل )  فاصقوليا ولوبيقا ( 

 من حيث دراسة العوامل البيئية 

دراسقققة مورفولوجيقققة لنباتقققات العائلقققة البقوليقققة 

 )الفاصوليا و اللوبيا(  
11 

 
دراسة العائلة الخبازيقة وتشقمل )الباميقا ( مقن حيقث 

 دراسة العوامل البيئية وكذلك الذرة الحلوة  

دراسققة مورفولوجيققة لنباتققات العائلققة الخبازيقققة 

 )الباميا( والذرة الحلوة  
12 

 دراسة طرق أنتاج محصول العرهون ) الفطر ( 
دراسة مورفولوجية للعرهون )الفطر( و محاصيل 

 أنتشارهاالخضر المؤمل  
13 

 
دراسة محاصيل الخضر المؤمل أنتشارها في العقراق 

وتشمل )البطاطا الحلقوة   الداشقين   فاصقوليا ليمقا   

 الجنجر (

 14 عمليات الحصاد والجني للمحاصيل الصيفية  

 الدورة الزراعية      
زيققارة الققى حقققول الخضققروات للتعققرف علققى أهققم 

 األفات التي تصيب الخضروات  
15 
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 )) استمارة الخطة التدريسية السنوية (( 

 التدريسي: اسم عبد الرحيم عاصي عبيد 

abd.obiad@agriculture.uodiyala.edu.iq البريد االلكتروني الرسمي: 

 اسم المادة: تغذية نبات 

 مقررالفصل:  الفصل الثاني )الربيعي( / المرحلة الثانية

وانتقالها داخل النبات وتققةثير التربققة تعريف الطالب بمحتوى النبات من العناصر  

 والماء على النبات
 اهداف المادة:

تعريف علم تغذية النبات ومحتوى النبات من العناصققر  التربققة كوسققط للعناصققر 

الغذائية  امتصاص العناصققر الغذائيققة والنظريققات الخاصققة باالمتصققاص  تمثيققل 

   الماء وتغذية النبات وعالقة التغذية بالحاصل.العناصر وانتقالها داخل النبات  

 التفاصيل االساسيه للمادة: 

3.5 

2 

3 

 الوحدات: 

 الساعات النظرية: 

 الساعات العملية: 

 الكتب المنهجية: تغذية النبات   د. فاضل حسين الصحاف 

 المصادر الخارجية:  االنترنت

 الفصل االول  الفصل الثاني  السعي  االمتحان النهائي 
الفصل 

 الدراسي 

 النظري العملي  العملي  النظري

 الثاني   25%
40% 20% 15% 25% 

60% 40% 
 

 تقديرات الفصل: 

 : معلومات اضافية % 100التقدير النهائي 
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 الفصل الدراسي الثاني )الربيعي(  – جدول الدروس االسبوعي
 

 المادة النظرية الماده العملية المالحظات

ع 
و
سب
ال
 ا

 
طققرق تحليققل التربققة والنبققات مققن حيققث العناصققر 

 الغذائية

النبققات مققن تعريققف علققم تغذيققة النبققات ومحتققوى 

 العناصر
1 

 
طققرق تحليققل التربققة والنبققات مققن حيققث العناصققر 

 الغذائية
 2 التربة كوسط للعناصر الغذائية

 كيفية تحضير المحاليل الغذائية   
امتصققاص العناصققر الغذائيققة والنظريققات الخاصققة 

 باالمتصاص
3 

 4 تمثيل العناصرو وانتقالها داخل النبات  كيفية تحضير المحاليل الغذائية   

 5 تمثيل العناصرو وانتقالها داخل النبات  تشخيص نقص العناصر وعالجها   

 6 تمثيل العناصرو وانتقالها داخل النبات  تشخيص نقص العناصر وعالجها   

 7 الماء وتغذية النبات وعالقة التغذية بالحاصل   تشخيص نقص العناصر وعالجها   

 
اجققراء تجققارب سققنادين الظهققار نقققص العناصققر 

 الغذائية  
 8 الماء وتغذية النبات وعالقة التغذية بالحاصل  

 
اجققراء تجققارب سققنادين الظهققار نقققص العناصققر 

 الغذائية  
 9 الملوحة وتغذية النبات  

 

اجققراء تجربققة هيققدروبونكس ) اسققتخدام التقنيققات 

الحديثقققققة فقققققي زراعقققققة الطماطقققققة والخيقققققار 

 وغيرهاوالتعرف على انظمة الزراعة بدون تربة( 

 10 التغذية وامراض النبات   التغذية والوراثة

 

اجققراء تجربققة هيققدروبونكس ) اسققتخدام التقنيققات 

الحديثقققققة فقققققي زراعقققققة الطماطقققققة والخيقققققار 

 وغيرهاوالتعرف على انظمة الزراعة بدون تربة( 

 11 التغذية وامراض النبات   التغذية والوراثة

 

اجققراء تجربققة هيققدروبونكس ) اسققتخدام التقنيققات 

الحديثقققققة فقققققي زراعقققققة الطماطقققققة والخيقققققار 

 ى انظمة الزراعة بدون تربة( وغيرهاوالتعرف عل

 12 اعراض نقص العناصر

 
جقوالت فققي الحقققول للتعقرف علققى اعققراض نقققص 

 العناصر
 13 التلوث وتغذية النبات بالنسبة للماء والهواء  

 
جقوالت فققي الحقققول للتعقرف علققى اعققراض نقققص 

 العناصر
 14 الزراعة بدون تربة ) الزراعة المائية(

 15 امتحان امتحان 
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 )) استمارة الخطة التدريسية السنوية (( 

 التدريسي: اسم عبدالرحمن عبدالقادر رحيم 

abdulrahmanraheem@uodiyala.edu.iq البريد االلكتروني الرسمي: 

1نباتات زينة   اسم المادة: 

 مقررالفصل:  الفصل االول ) الخريفي( / المرحلة الثالثة  

معرفة علم نباتات الزينة وااللمام بتفاصيل اساسياته  وأنواع المحاصيل الزهرية 

             
 اهداف المادة:

التعرف على علم نباتات الزينة وأهميته وتةريخ تطوره وتقسيمات نباتات الزينققة 

والزهققور وااللمققام بققةنواع النباتققات الحوليققة الشققتوية منهققا و الصققيفية وكققذلك 

النباتات ذات الحولين والعشبيات الُمعمرة واألزهار االقتصادية كالقرنفققل والققورد 

 نتاج وقطف األزهار وحفظها وتنسيقها  والداودي واالبصال الُمزهرة واساليب اال

 التفاصيل االساسيه للمادة: 

2.5 

1 

3 

 الوحدات: 

 الساعات النظرية: 

 الساعات العملية: 

 1992الزينة     د. سالم محمد السلطان وآخرون    -1

       1987نباتات الزينة   د. أحمد محمد موسى طواجن    -2 
 الكتب المنهجية:

    1985الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق  الغيطاني  محمد يُسري   -1

 1986محاضرات في نباتات الزينة وتنسيق الحدائق  الديري  نزال    -2

الزهور و نباتات الزينة وتصميم وتنسيق الحدائق     محمد  بدر وآخرون      -3

2003 

 Introduction to floriculture             Larson, R. A.       1992 

 المصادر الخارجية: 

 السعي  االمتحان النهائي 
الفصل 

 الثاني
 الفصل االول 

الفصل 

 الدراسي 

 النظري العملي  العملي  النظري

 االول 25% 
40% 20% 15% 25% 

60% 40% 
 

 تقديرات الفصل: 

 : معلومات اضافية % 100التقدير النهائي 

mailto:abdulrahmanraheem@uodiyala.edu.iq
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 الفصل الدراسي االول )الخريفي(  – االسبوعيجدول الدروس 
 

 المادة النظرية الماده العملية المالحظات

ع 
و
سب
ال
ا

 

 1 تعريف علم الزينة ومراحل تطوره واقسامه التعرف على األزهار الحولية الصيفية ودراستها 

 2 الحوليات الشتويةالنباتات العشبية الُمزهرة:   التدريب على إكثار بعض نباتات الزينة 

 زراعة بذور بعض أنواع النباتات الحولية الشتوية 
الحوليات الصيفية  النباتقات ذات الحقولين  النباتقات 

 العشبية الُمزهرة الُمعمرة
3 

 
التعرف على نباتات القرنفل واساليب العنايقة بهقا  

 وخدمتها

نباتققققات القرنفل:موطنهققققا  تطورهققققا  اقسققققامها  

 تكاثرها  خدمتها  مشاكلها....
4 

 
التعرف على نباتات الداٌودي واسقاليب العنايقة بهقا 

 وخدمتها

نباتات الداٌودي: أهميتها  مجاميعهقا  إنتاجهقا علقى  

 مدار السنة  خدمتها  مشاكلها
5 

 
التعققرف علققى شققجيرات الققورد وكيفيققة تقليمهققا 

 وتربيتها وطرق زراعتها

نباتات القورد : موطنهقا  اقسقامها  تقةثير الظقروف  

 البيئية  تكاثرها و طرق زراعتها..  
6 

 دراسة لبعض أنواع األبصال والتعرف عليها ... 
االبصقققال الُمزهقققرة : تقسقققيمها مناخيقققا   زراعتهقققا 

 وخدمتها  اقتالع االبصال ......
7 

 
 التققققققدريب علققققققى زراعققققققة بعققققققض أنققققققواع                                     

 األبصال  

االبصال الُمزهرة: الكالديولس  الفريزيقا  الهبسقترم 

   السوسن ....
8 

 
التعقققرف علقققى بعقققض بقققذور األزهقققار الحوليقققة 

 والمحولة والمعمرة

االبصقققال الُمزهقققرة: الليلقققيم  النقققرجس  الزنبقققق  

 التيولب  الداليا  االنيمون ...                    
9 

 
ري  تسقميد   اجراء عمليات الخدمقة مقن تعشقيب   

... 

الجربيقققرا وعصقققفور الجنقققة : الظقققروف البيئيقققة 

 المالئمة  التكاثر  مشاكل اإلنتاج
10 

 التعرف على بعض أنواع األزهار 

االزهقققار: الققققدرة الحفظيقققة  طقققور النضقققج قطقققف 

المناسقققب  العنايقققة باالزهقققار المقطوفقققة  التعبئقققة  

 التبريد المبدئي ...

11 

 التدريب على تنسيق األزهار 
تنسيق أزهار القطف: المستلزمات  االسقس العامقة  

 مدارس التنسيق ....
12 

 التعرف على األنواع المختلفة من النباتات الظلية 
نباتقققات التنسقققيق القققداخلي: تعريفهقققا  تكاثرهقققا  

 استخداماتها  احتياجاتها ...
13 

 التعرف على األنواع المختلفة من النباتات الظلية  
دراسة للعديد من اجنقاس النباتقات الظليقة وانواعهقا 

 المعروفة ...
14 

 15 مراجعة عامة مشاهدات للنباتات الظلية 
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 الخطة التدريسية السنوية (( )) استمارة 

 التدريسي: اسم عبدالرحمن عبدالقادر رحيم 

abdulrahmanraheem@uodiyala.edu.iq البريد االلكتروني الرسمي: 

 اسم المادة: مشاتل واكثار النبات  

 مقررالفصل:  الفصل الثاني ) الربيعي ( / المرحلة الثانية  

 اهداف المادة:   الدارة واالكثار           معرفة علم المشاتل وما يتضمنه من تفاصيل االنشاء وا

التعرف على انواع المشاتل  شروط انشائها  اقامققة منشققاتها  المكققائن واآلالت  

 هطرق االكثار بةنواع
 االساسيه للمادة: التفاصيل 

3.5 

2 

3 

 الوحدات: 

 الساعات النظرية: 

 الساعات العملية: 

المشاتل وتكثير النبات            د. عادل الراوي       د.علي الدوري  -1  

انتاج الفاكهة والخضر           د. مكي علوان          د. فيصل عبدالهادي  -2  

محمد عباس سلمان أكثار النباتات البستنية           د.  -3  

 الكتب المنهجية:

  Introduction to Floriculture                      Larson, R. A. 

A complete Guide To Gardening                Montague, F.      
 المصادر الخارجية: 

 الفصل االول  الفصل الثاني  السعي  االمتحان النهائي 
الفصل 

 الدراسي 

 النظري العملي  العملي  النظري

 الثاني   25%
40% 20% 15% 25% 

60% 40% 
 

 تقديرات الفصل: 

 : معلومات اضافية % 100التقدير النهائي 
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 )الربيعي(  الفصل الدراسي الثاني – جدول الدروس االسبوعي
 

 الماده النظرية يةلالماده العم المالحظات

ع
و
سب
ال
ا

 

 1 تعريف المشاتل  أهميتها  أنواعها الكليةزيارة منشات المشتل في  

 2 شروط انشاء المشتل  تخطيط المشتل االوساط الزراعية ل كثار والتربية 

 3 منشات المشتل ومستلزماته أنواع األوعية 

 4 المنشات الخاصة باإلكثار تسميد النباتات النامية في األوعية 

 5 واآلالت الزراعية في المشتلالمكائن   طرق استخراج البذور 

 6 التكاثر: التكاثر الجنسي )البذري( طرق زراعة البذور 

 7 خزن البذور  حيوية البذور سكون البذور زراعة بذور الحوليات الصيفية 

 8 التكاثر الخضري: أغراضه  أنواعه  التكاثر بالعقل التعرف على العقل بةنواعها 

 9 التكاثر بالترقيد: البسيط  المركب الهوائي االكثار الخضري التدريب على طرق   

 10 التكاثر بواسطة السيقان المحورة منظمات النمو وتجذير العقل 

 11 التكاثر بالتطعيم: الدرعي الحلقي ..الخ استخدام الجروح وتكوين الكالوس 

 12 السوطي  بالشق..الخالتكاثر بالتركيب:  زراعة بادرات الحوليات الصيفية 

 13 االصول المهمة في المحاصيل البستنية التدريب على اجراء التطعيم 

 14 الزراعة النسيجية زيارة لمختبر الزراعة النسيجية 

 15 مراجعة عامة  
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 )) استمارة الخطة التدريسية السنوية (( 

 التدريسي: اسم رعد وهيب محمود 

raadalzuhairi@uodiyala.edu.iq البريد االلكتروني الرسمي: 

 اسم المادة: هندسة حدائق 

 مقررالفصل:  الفصل االول )الخريفي( 

تعليم الطالب الخطققوات االساسققية لتصققميم المشققهد الطبيعققي الحضققري وتدريبققه 

 على اكتساب مهارات استخدام البرامج الحديثة في العمل لمواكبة سوق العمل. 
 اهداف المادة:

في الجزاء النظري:تقسم المادة الى فصول االول: تعاريف ومفاهيم عامة. الثاني: ذكقر 

التاريخ.الثالقث المبقادئ االساسقية فقي انشقاء الحقدائق. الرابقع : انواع الحقدائق عبيقر  

العوامققل المققؤثرة فققي تصققميم الحققدائق.  الخققامس :انققواع الحققدائق السققادس توظيققف 

االشجار والشجيرات ونباتات الزينة في فقي الموققع المناسقب ل السقابع عناصقر فقرش 

ة في تصميم الحدائق. حادي الحدائق. الثامن تاثيث الحدائقل التاسع التوجهات المعاصر

 عشر زيارات علمية الحد الحدائق المصممة

 التفاصيل االساسيه للمادة: 

3.5 

2 

3 

 الوحدات: 

 الساعات النظرية: 

 الساعات العملية: 

. 1990طالل محمودالجلبي.هندسة وتصميم الحدائق.  -1  

هندسة الحدائق تصميم وتنسيق.عبد الناصر عبد الحليم حجوز. -2  

تصميم وتنسيق الحدائق سيد محمد شاهينفن  -3  

 الكتب المنهجية:

 

Residential Landscape Architecture: Design Process for 

the Private Residence  
 

 المصادر الخارجية: 

 السعي  االمتحان النهائي 
الفصل 

 الثاني
 الفصل االول 

الفصل 

 الدراسي 

 النظري العملي  العملي  النظري

 االول 25% 
40% 20% 15% 25% 

60% 40% 
 

 تقديرات الفصل: 

 : معلومات اضافية % 100التقدير النهائي 
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 الفصل الدراسي االول )الخريفي(  – جدول الدروس االسبوعي
 

 المادة النظرية الماده العملية المالحظات

ع 
و
سب
ال
 ا

 1 تصميم الحدائقمقدمة في   تسقيط النقطة والخط والمنحني على االرض 

 2 مستويات تصميم الفضاء المفتوح رسم االشكال الهندسية 

 3  مراحل تصميم الفضاء المفتوح مقياس الرسم 

 4 المعايير التخطيطية للفضاءات المفتوحة رسم الخرائط الكنتورية 

 5 المفتوحقواعد واسس تصميم الفضاء   تسقيط  ابعاد حديقة واقعية الى ورق الرسم 

 6 نظم تصميم الفضاءات المفتوحة االمتحان الشهري االول 

 تعلم رسم الحدائق على الحاسوب 
أسقس اسققتعماالت النباتققات فقي تصققميم الفضققاءات 

 المفتوحة
7 

 8 التنسيقات الخاصة بالفضاءات المفتوحة دروس تعلم برنامج اتوكاد 

 9  الفضاءات المفتوحة داخل وخارج المدنأنواع  دروس تعلم برنامج اتوكاد 

 10  الفضاءات المفتوحة لشوارع المدنية التدريب على تصميم حديقة معينة في المرسم 

 11 الفضاءات المفتوحة ذات المواصفات الخاصة التدريب على تصميم حديقة معينة في المرسم 

 12 األحزمة الخضراء التدريب على تصميم حديقة معينة في المرسم 

 13 حسابات الكلف للفضاءات المفتوحة االمتحان الشهري الثاني 

 14 المكونات الطبيعية والمادية للفضاءات المفتوحة التدريب على تصميم حديقة معينة في المرسم 

 15 المفتوحةالمكونات الطبيعية والمادية للفضاءات   التدريب على تصميم حديقة معينة في المرسم 
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 طرائق التدريس ومصادر التعلم -ب

ة في ال س  اها   باعدافه مالمحتر  التعليمي ماثياه حاراس مان الر،ا   التعليمية المستخد 

 ماا بملصرااهلكما ان طها ل التدربا التي بت عها اع اد عي ة التدربا اصرن مت رعاة    لالمتعلميض

مض الدرم عل  ال اد المحانهات معهق المعلرمات ما،تخدام الر،ا   التعليمياة فاي المحاناهم 

ماشهاك ال نب باةعمال الكافية ما ادب  التذئباة الهاجعاة ماا ااا م،اا   ا ياي  مختلفاة لل ل اة 

. مض الر،ا   الحدبثاة المت عاة فاي ا اربه مساتر  الاتعل  ا،تيعابه  للم هر الدرا،يلمعهفة مد   

 مالتعلي :

 العكف الئع ي -1

ا،تهاايجية التفصيه حسة الدرم ال الة مثال  اذا ا،ت اا ال الاة ان باتعل   كاا ص التاهب   -2

ح الساا دم الملحية بصتسة مهارم في الهب  بيض صفات التهب الملحية الموههبة ماارا ائمان

 .(فيها ماحدبد  كا كها الصيميا ية مالفيزبا ية

معااي مكاا ل  بهمااز ةعلاا   Critical Thinkingا،ااتهاايجية التفصيااه ال االااد فااي الااتعل   -3

مستربات التفصيه مالتي اهدف ال  طاهح مءاصلة ماا ثا  احليلهاا م   يااً للرصارل الا  الحا  

 الم لرب. مبمصض ا فيئعا باا اا الر،ا   اةاية:

 الءهح مالترني .  -1

 طهب ة المحانهم.  -2

 المجاميا ال نبية.  -3

 الدرمس العملية في المخت ه.  -4

 مية.الهحنت العل -5

 :ماءم  اة ت ارت الت ربمية -6

 اة ت ارات ال وهبة.  -أ

 اة ت ارات العملية.  -ب 

 الت اربه مالدرا،ات. -ت 

ماياي الدرم التدربسي عل  ال يام بهئم المهام مض  نل اشتهاك ك  ادربسي بدمرات طها ل 

. (13ملحقق )ل ع د اعيا ه  فاي ال سا  التي ا يمها الجامعة  التدربا ما ت ارات صنحية التدربا

بتارفه   .لمختلفة مالتي اتعلل بهئا الجاااة كما ب رم ال س  بت وي  الدمرات التدرب ية ممر  العم  ا

احتياجاات السا  ماض  مض اةجهزم المخت هباة ال اي    عدي ال س  عدي مض المخت هات احتري عل   في  

مب   ال س  الاعات يرا،ية اتن   ما اعداي ال ل ة مذات بي اة   لماةبحا  العلميةالدرمس العملية  

م ا، ة مض اهربة مانادم ماجهزم اصييفل كما برجد بال س  مصت ة مجهزم باماكض مهبحة للجلرس 
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معدي مض الصتة العلمية ماله،ا   ماةطارب  الجامعية امصاض ال ل اة مالتدربساييض ماض الحكارل 

 . ت التي اتعلل بدرا،ته  مابحاثه  العلميةعل  المعلرما

-2020بعد ظهرر جا حة كررماا اا ا ال س  االهار الرزارم ل هاامج العم  للسا ة الدرا،اية  

إذ اصارن   لفيما بتعلل بالدرا،ات اةملية مالعليا مالتي اعتمدت التعلي  المدمج ا،ا،ا للتعلي   2021

 ام ثنثاة اباام  الدرمس ال وهبة الصتهمايا مالدرمس العملية ح رربا مبمجاميا صذيهم مليارميض

ما ايميض ،نمة الم تس يض كافة مض  نل ا  يل شهمط لج ة الكحة مالسانمة اة، را ف    في  

مة عفياه ما اه  ااؤمض السانمض حيل الت اعاد مارااداد الصماماات مالصفارف مماراي التع اي  مالت

المه ية. الام ال س  بتءصي  لج ة فهعية للتعلي  اةلصتهماي المدمج اها   بلج ة التعلاي  اةلصتهمااي 

ا   ر يا ال س   ر يسا( مع ربة ك  ماض م اهر ال سا    ل(14ملحق )المدمج المهكزبة للصليةل  

به الءاههبة للدرا،ات اةملية الئي ب رم بمهماة فات  حساابات لل ل اة مالتدربساييض مكتاباة الت اار

لمهاح  ،يه عملية التعلي  اةلصتهماي المدمج ممسؤمل نمان الجريم بال س  ممهمته العم  عل  

 اه،يخ الجريم في التعلي  اةلصتهماي مأحد التدربسييض ممض لها  الماام باالتعلي  اةلصتهمااي. اا اا

 كة التعلي  اةلصتهماي عئا ال وام مض التعلي  مض  نل م  التدربسية في ال س   اع اد الهي ة  جميا

Google classroom معملارا علا  اةرشافة اةلصتهماياة للمحاناهات اةلصتهماياة الررالياة ل

مالفدبربة مالكراية ماحميلها عل  م كة التعلي  اةلصتهماي المعتمدم مض ال   الجامعة مللمهاحا  

كماا شاارك عادي  ال ل ة مال س  مالصلية مض الهجرا اليها ع د الحاجة.الدرا،ية كافة مذل  لتمصيض  

التاي االامتهاا الارزارم مالتاي اخاص التعلاي    العما  مالادمرات التدرب ياة   ررمض التدربساييض با

ي تا( م هااج يمرم التادربة اةحتهافاي للتعلاي  اةلصتهمااي المادمج ال15   جادملب ايض  م  المدمجل

 االامتها الرزارم لجامعة يبال  باشهاف م اشه مض ال   الفهبل الرزاري للتعلي  اةلصتهماي المادمج

لتادربة مالدمرات ال س  عدي مض مر  العم     ف ن عض االامة  لمالتي شارك فيها ادربسيي ال س 

التدربسااييض مال ل ااة علاا  كيفيااة ااءاااد الكاافرف اةلصتهمايااة ماةا اامام لهااا مكيفيااة ال اااد 

ياد ت معماا  المحانااهات الفدبربااة ما زباا  الم ااهر الدرا،ااي فااي الكاافرف مأالمحانااها

ماعتماي الت يي  اةلصتهماي  اة، لة متعاديم اةااراال الت ااربهل اةاءا ة ماية  اة ت ارات اةلصته

ل كما الام ال س  بت وي  جدامل الصتهماياة باةباام مالتاراربخ مالراج ات ال يتية مالفهمق مغيهعا(

ماعناه للتدربسييض مال ل ةل مكاان لل سا  اراصا  مساتمه مياليال بمتابعاة   للمحانهات ال وهبة

لل ل ة في الكفرف مذل  مض  نل لمراي الدرا،ية ب ل المحانهات الفدبربة ام الكراية  ا،اائم ا

،ايه المحاناهم آلياة  انافة ر يا ال س  ام الم هر كمعل  ثااي فاي الكاف اةلصتهمااي لمتابعاة  

 . اةلصتهماية مالرالرف عل  المءاك  التي اراجهها
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االحترافي للتعليم االلكتروني المدمج لجامعة ديالى باشراف مباشر من قبل منهاج دورة التدريب (: 15جدول )

 الفريق الوزاري للتعليم االلكتروني
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 لرجياا المعلرماات بحيال أصا  رال   ال س  يعما ماض ال ا  الصلياة فاي مجاال المصت اة ماص 

لمعو  ال ل ة مالتدربسييضل مالد ،اعمت عئم الخدماة كثياها فاي ت متيسها  اةاكال بء صة اةاتها

يمر ك ياه فاي اطنا ال ل ة مالتدربسييض عل  ا ه المساتجدات فاي العلارم ال سات يةل مكاان لهاا  

  اد الدرمس اةلصتهماية عل  م كاةالتعلي  اةلصتهماي المدمج مض  نل ارفيه ش صة  اةاتهات اث

ماض الصتاة المؤلفاة إلا   عادي  اة بالصتاة الحدبثاةل إذ ب ااف ،ا ربا كماا اا  اعزباز المصت  التعلي .

  مجمرعة الصتة الخاصة با تكاصات ال س .

 المحور الثامن: البحث العلمي

بعتمد الس  ال ست ة مع د،ة الحدا ل الية في اساجي  ال حار  العلمياة نامض الخ اة ال حثياة 

طلاة اساجي    اة ال حال الا  اللج اة للهي ة التدربسيةل مات مض ا دب  ع ر الهي ة التدربساية  

العلمية في ال س  مفل ا،تمارم معدم لهئا الذهقل مبجهي م االءة   ة ال حال الم تهحاة ماباداد 

ملحقق المنحوات ام اعتمايعا مالترصية بت فيائ ال حال ماساجيله نامض الخ اة ال حثياة لل سا ل 

في  2021-2020( عدي ال حر  الم ءررم مالم  رلة لل ءه للس ة الدرا،ية 3شص   مبمث     ل(15)

مبءاجا ال سا  مجنت نمض مسترعة ،صربا ممجنت عالمية غيه مكا فة معهبياة ممحلياة. 

عل  ا فيئ ال حر  العلمية التي ات امل معالجة المءاك  التي اعااي م ها مؤ،سات المجتما مكئل  

بمصض ا،تثمارعا مارفيه مهيميا االتكايبا. كماا ا ااالش اللج اة العلمياة فاي   ال حر  الت  ي ية التي

ال س  مءاربا     ال حر  ل ل ة الدرا،ات العلياا الم  ارليض فاي ال سا  لدرا،اة الادبلرم العاالي 
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مالماجستيه مالدكتررام مالمكايالة عليهال كما اعم  اللج ة العلمية عل  متابعة ااجاز ال حر  فاي 

  التابعة لل س  العلمي مض  نل الزبارات الميدااية ةع ااد اللج اة العلمياة ام فاي مح ة اةبحا

  .(16ملحق )المءاربا  ارج الصليةل 

اراجه حهكة ال حل العلمي في ال س  مجمرعة مض المعرالات التي ة اسم  باةرا اد به كما 

ال ا ميض بال حل احم  كافة اف ااه التاي   فان عل   لهئاعدم مجري يع  مالي لل حر ل  م ها  مارعال  

الد اك  ال  م الغ ة بستهان بهال كماا أن علا  ال احال ال ياام بصافاة   ارات ال حال   بمجمرعها

ل ف ن عض احملاه إنافيابمفهيم يمن مساعدم  اصة بال س ة ال  الجرااة الح لية بما بءص  ع  ا 

يهم في معو  المجنت العلمية ،راد المحلياة اصاليف ال  ا مال ءه التي اكاعدت في اآلماة ائ 

أم العهبية ام اةج  ية. معل  الهغ  مض ان الدع  المالي مف ري بال س ة ل ل ة الدرا،ات العلياال اة 

أن ال الة عليه أن بحتم  ذل  ةن ا فيئ   ته ال حثية جزد مض مت ل ات الحكرل عل  الءهايمل 

 ل  طل ة الدرا،ات العليا بهافا اتيجة لل حر  التي ب ءهعان رصيد التدربسيض المءهفيض عفا  لهئا

اجااز ال حار  بصارن اماا لجماا اأن الهادف ماض  كماا  طل ته  مالتي اصرن ا،ماؤع  مءاركة فيها.  

الهصيد الصافي م ها ل لة التهالية العلمية ام للحكرل عل  شهايم. أن الفا دم العلمية لل حر  اياي 

ماة،اتفايم ماض ال تاا ج التاي اترصا  اليهاا علا  أن بسا ل ذلا   مض  نل ا  ي هاا بعاد أاجازعاا

كماا  اءخيص للمءاك  التي بعااي م ها ح   العم  ممنا الحلرل لها مض  نل ال هاامج ال حثي.

ملل هرق براالا ان عدم مجري حرافز مءجعة مض شياه أن بساع  في اب اد حهكة ال حل العلميل 

امز كافاة الع  اات التاي ا هال اا اليهاا مكائل  بجاة أن بفسا  ال حل العلمي في ال س  ةبد مض اج

المجال بءص  ام،ا للتدربسيض للتفهغ ال حثي يا ا  م اارج العاها  لنطانا علا  المساتجدات 

  اة تكا .العلمية في مجال 

 

في مجالت   2021-2020(: عدد البحوث المنشورة والمقبولة للنشر للسنة الدراسية 3شكل )

 مستوعب سكوبس ومجالت عالمية غير مصنفة وعربية ومحلية. ضمن 

2 3

12

2

21

0

5

10

15

20

25

محلية عربية عالمية غير مصنفة سكوبس

ث
و
ح
لب
د ا
عد

تصنيف المجالت

المنشورة قبول نشر



 

~ 92 ~ 

 المحور التاسع: خدمة المجتمع

 2021-2016  في مجال  دمة المجتما ،اع  ال س  بءص  فاع  معل  مد   ماا ،ا رات 

بزراعاة في رفد مءهما زراعة المليرن شجهم/ يا هم ال حال مالت اربه/ الحانا ة التص رلرجياة 

 2060في امعية  اصة ممهاعااها لحيض اةا اتل إذ ا  ااتااج ا هب اا  شجار  اةبئمر بعو ااراا  

مارزبعهااا علاا  كليااات الجامعااةل مزراعااة المساااحات  علاا  مااد  عاائم الساا رات  شااتلة مت رعااة

 المفترحة في الصلية بمختلف اةشجار المعمهم  اةل يزباال فهشاة ال  ا ل السا ح  ل  اف الجما (

المادارس فاي مدب اة بع رباة مالا  مدبهباة بلدباة بع رباة المستءافيات ممارزبا بعو م هاا الا   

شاتلة مت رعاة  694اا  ااتااج  2021-2020عام في . لن،تفايم م ها في اءجيه الس  مض الءرارا

( اة ان ظهرر جاحة كررماا مفاهق مغيهعا   ال يزبال لر،يااال اكا،يا بااراعهال ااراجل يميمايا

فاي  دماة كما ،اع  ال س  ارزبعها ال  الجهات المستفيدم.    حال يمنالتجرال ةمالات كثيهم  حوه  

للتعاامن ماا السا  مصافحاة الجهبماة   مض  نل اءصي  لج ة مض بعو ا،اائاه المختكيض  المجتما

مااخااذ ال اهار فاي  م ا رطة م ءاي ب اا ا زراعياةللصءاف عاض  الم ومة  اةماض اةالتكاايي(  

  .(17ملحق )ل المصلفة مح ه مكاي  عليه مض اع اد اللج ة

مئكهم التفااع  التاي ابهمتهاا الصلياة افعي  كان ل س  ال ست ة مع د،ة الحدا ل يمر متميز في 

لحد اةن مالتي ا ام ت محارربض اةمل م  2016م ئ عام  ما مدبهبة الزراعة في محافوة يبال   

ال حاال العلمااي  بحاار  طل ااة الدرا،ااات العليااا ممءاااربا اخااهج طل ااة  عاار التعااامن فااي مجااال

الدرا،ات اةملية( مالمحرر الثااي التعامن بهدف ادربة ال ل ة ليصرارا مؤعليض ةيارم المءااربا 

الزراعية مست  ن ملت ربه الصراير في مدبهبة الزراعة م دمة المجتما ماحسيض بي اة المحافواة 

مثا  فاي تبر ال س  في افعي  مائكهم التفااع  ان يم.  (18ملحق )ل  الرط يميع  ماعوي  اةالتكاي  

ا فياائ بعااو بحاار  طل ااة الدرا،ااات العليااا فااي مءاااربا مدبهبااة الزراعااة مالتعااامن فااي مجااال 

المخت هات للجاا يض مالعم  علا  اءاذي  مخت اه الزراعاة ال سايجي ة فاي م   اة الذال ياة ةاتااج 

مالذابااات مال خيا  لتءاجيه المحافوااة مال اه  ماةحزماة الخ ااهاد شاتنت الفاكهاة مالخ اه 

   ماجهيز المحافوة بالءتنت الم لربة ماجهبة اةص اف الحدبثة في المحافوة.

   المحور العاشر: التقويم

فاي اواام بت اا ال سا  ب  علا  اجاهاد اة ت اارات ال وهباة مالعملياة مالت ااربه. ب    الت ار

ماا اعدبنااه التاي اءام  التعادب   2000لسا ة   134اةمتحااات التعليمات الرزاربة ال افائم رالا   

 154تعادب  الثالال رالا   مال  2003لسا ة    153مالتعدب  الثااي رالا     2002لس ة    149اةمل رال   

ةمتحااات فاي ال سا  فكالي  ربيعاي م هبفاي( بجاهي بادمربض امل مثاااي اوام ا.  2004لس ة  

واهي ا للمراي التاي ات امض %( 60تحان اها ي  %( مام 40لت رب  براالا ،عي ، ري  مبصرن ا
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%( للمراي ال وهبة ف   مالائي بعلاض لل ل اة 50%( مامتحان اها ي  50معمليل م،عي ، ري  

. ارنا ائ،ا لة اةمتحااياة ماض بدأ اةمتحااات ال ها ية بعد مكايالة ر يا ال س ال   عدم ابام مض  

ال   مدر،ي المراي عل  أن اصرن شاملة للمفهيات التي بذ يها التدربسي  نل الفك  الدرا،ايل 

ما بحه  التدربسي عل  ا را أاماط اة، لة ب ادا عل  التعليمات المهكزبة التي ا ص عل  ان ك

% ماض مجمارا 20أ، لة امتحااات طل ة الدرا،ات اةملية عل  ااهك ة ا ا  اسا ته عاض    احتري

اة، لة المرنرعة. اما بال س ة إلا  أ،ا لة طل اة الدرا،اات العلياا فيجاة اشجاباة عليهاا جميعهاا 

ب ادم التدربساي ل ل اة . العلياام  اةملياة  ، لة الدرا،اات ئ  بمث  اامرذج  (19ملحق )ل  ن اهكمبدم

سل  الا  الدرا،ات اةملية ثنثة اماذج مض ائ، لة ال   بدد اةمتحااات ال ها ية للفك  الدرا،ي ما  

عادي ال ل اة اللج ة اةمتحااية التي بسميها ال س . ث  بصلف بمتابعة م اعفة عدي اة،ا لة محساة  

اختار احادعما لتصارن ا،ا لة إذ  حف  ال مرذجيض اة هبض لد  اللج ةل  الئبض ،يؤيمن اةمتحانل مب  

الدمر الثااي مال سخة ائ يهم اريا ك    لن، لة بحتف  بها ال س  مالد بستخدمها ع د الحاجاة فاي 

 هرم الجهاات العلياا فاي حالة السماح لل ل ة بيياد اةمتحان للدمر الثالل مذل  بعتمد عل  ماا ،ات

ياد ال ل ة اةمتحااات ا ارم اللج اة اةمتحااياة بهفاا ائ،اماد ماض يفاااه اةمتحاان أالرزارم. بعد  

ماسلمها إل  التدربسي لذهق التكحي  مذلا  نامااا لتح يال العدالاة معادم اةاحيااز ئي ماض 

ابل لتحدباد ماحليا  المءاصنت ب رم ال س  مض  نل مجلسه بم االءة اتا ج ال ل ة للعام الس  .ال ل ة

التي اعر  ا فيئ ال هاامج ماالتهاح الحلرل ممنا احكا ية عض المخهجات ال نبياة فاي مختلاف 

ااراا ال هامج ماسة ال جاح في المراي الدرا،ية المختلفة مالمستربات الدرا،يةل ف ن عض اساة 

( ال سا ة الم رباة 4شص   مث   مب  .اله،رب مالفك  مالتيجي  ماله،رب بالذياب مالمراي الدرا،ية

  .2021-2020ل جاح ال ل ة للمهاح  الدرا،ية اةربعة للس ة الدرا،ية 

بعد ظهرر جا حة كررماا ماعتماي التعلي  اةلصتهماي المدمج ا  اعتمااي الت ياي  اةلصتهمااي 

الرزاربة مالتي اكات للدرمس ال وهبة لنمتحااات الءههبة مالفكلية مض  نل اا اا التعليمات  

عل  ان اصرن ا، لة الدرا،ات اةملية متعديم اةاراا  ا،ا لة فصهباةل ا،ا لة اةجاباات ال كايهمل 

الخيارات المتعديم ما، لة الك  مالخ ي( ماا اا بعو اةجهادات مثا  ارزباا اة،ا لة عءارا يا 

 مغيهعا مض اةجهادات للت لي  مض ظاعهم الذش.



 

~ 94 ~ 

 

 .2021-2020ئوية لنجاح الطلبة للمراحل الدراسية االربعة للسنة الدراسية  النسبة الم (:4شكل )

 : االخالقيات الجامعية  المحور الحادي عشر

الس  ال ست ة مع د،ة الحدا ل الءفافية في جميا التعامنت ،راد بيض المنك التدربسي    بت ا

ام بيض التدربسييض مال ل ةل مبرفه ال س  العلمي الح ر  الصاملة لل ل ة في التح ل مض المعلرمات 

في  العلمي  ال س   ب وه  كما  ال ل ة  اخص  التي  اة ه   الف هات  ام  اة ت ارات  اتا ج  في  ،راد 

عتهانات ال ل ة مفل ال راايض مالتعليمات ال افئم ما مهاعام الوهمف اة،تث ا ية التي امه بها  ا

ا فيئ  ال   الحدا ل  ال ست ة مع د،ة  الس   بسع   لجا حة كررماا.  الكحية  التحدبات  ال ني في ظ  

مس مض  كجزد  ال ل ة  بيض  السامية  اة نالية  مال ي   العدالة  مفاعي   غهس  في  التهبري  يهم يمرم 

ال  اد التي بعتمدعا ال س  العلمي في ب اد شخكية ال الة مايعيله ليك   ع كها ابجابيا في ب اد  

 المجتما في مجال ا تكاصه مض  نل ،لرك اة ن  في العم  مال زاعة المه ية. 
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~ 95 ~ 

 المالحق:

 لمحضر اجتماع مجلس القسم ومناقشته المواضيع المدرجة في جدول االعمال.  انموذج  :(1ملحق )

 

  



 

~ 96 ~ 

 

  



 

~ 97 ~ 

 محضر اجتماع اللجنة العلمية في قسم البستنة وهندسة الحدائق.ل انموذج :(2ملحق )

 

 

  



 

~ 98 ~ 

 .قسم البستنة وهندسة الحدائق اتفي مختبرد االجهزة المختبرية اعداسماء وا(: 3ملحق )

 

  



 

~ 99 ~ 

 

 

  



 

~ 100 ~ 

 الحدى الدورات التدريبية لوحدة التةهيل والتدريب والمتابعة.  انموذج(: 4ملحق )

 

  



 

~ 101 ~ 

 ستمارة تقييم أداء التدريسيين السنوية.الانموذج (: 5ملحق )

 

  



 

~ 102 ~ 

 

  



 

~ 103 ~ 

 

  



 

~ 104 ~ 

 2021-2020الدراسي والندوات والدورات وورش العمل للعام  تمرات ؤ(: خطة الم6ملحق )

 

  



 

~ 105 ~ 

 

 

 

  



 

~ 106 ~ 

 

 

 



 

~ 107 ~ 

 مساهمة تدريسيي القسم العلمية خارج الجامعة. (: انموذج ل7ملحق )

 

  



 

~ 108 ~ 

 ستمارات معلومات الطالب واختيار القسم العلمي.ال (: انموذج8ملحق )

 

  



 

~ 109 ~ 

 

  



 

~ 110 ~ 

 .وتعديالتها  2000لسنة  134التعليمات االمتحانية الوزارية رقم (: 9ملحق )

 



 

~ 111 ~ 

 

  



 

~ 112 ~ 

 



 

~ 113 ~ 

 



 

~ 114 ~ 

 

  



 

~ 115 ~ 

 



 

~ 116 ~ 

 

  



 

~ 117 ~ 

 . لبعض المواد الدراسية ومدرسيهاالستمارة استبيان الطلبة االلكترونية  (: انموذج10ملحق )

 

 



 

~ 118 ~ 

 

 



 

~ 119 ~ 

  

 

 

  



 

~ 120 ~ 

 2021-2020للعام  كتيب الدليل االرشادي للطلبة الجدد المقبولين بالقسم(: واجهة 11ملحق )

 

  



 

~ 121 ~ 

 .الخريجينداء أمتابعة وتقويم الستمارة  (: انموذج12ملحق )

 

  



 

~ 122 ~ 

    على المال .  صالحية للتدريسيين المعينينالاختبار اجتياز دورة طرائق التدريس و(:  13ملحق )

 

 

  



 

~ 123 ~ 

 

  



 

~ 124 ~ 

 (: لجنة التعليم االلكتروني المدمج في قسم البستنة وهندسة الحدائق.14ملحق )

 

 

 

  



 

~ 125 ~ 

 .2021-2020الدراسية (: الخطة البحثية لقسم البستنة وهندسة الحدائق للسنة 15ملحق )

 

 

  



 

~ 126 ~ 

 

 

  



 

~ 127 ~ 

 

  



 

~ 128 ~ 

 مشاريع طلبة الدراسات العليا. للزيارة اعضاء اللجنة العلمية  (: انموذج16ملحق )

 

  



 

~ 129 ~ 

 للتعاون في مجال خدمة المجتمع بين قسم البستنة وهندسة الحدائق (: انموذج17ملحق )

 .قسم مكافحة الجريمة المنظمة )االمن االقتصادي(و

 

  



 

~ 130 ~ 

مديرية الزراعة في  و  كلية الزراعةللتعاون في مجال خدمة المجتمع بين  (: انموذج18)ملحق 

 محافظة ديالى. 

  

  



 

~ 131 ~ 

  سئلة االمتحانية للدراسات االولية والعليا.ل  انموذج(: 19ملحق )

 

  



 

~ 132 ~ 

 

 

  


