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 (ساعة عملً .3(ساعة نظري و)2ساعات التدرٌس المخطط لها )

 وصف المنهج

ٌتضمن هذا المنهج الدراسات العلمٌة والفنٌة للمحاصٌل الحقلٌة من جهة األنتاج والتربٌة والنحسٌن 

األنتاج وتحسٌن النوعٌة بأقل التكالٌف وأسهل السبل تحت واألستعمال من أجل أٌجاد الطرق الكفٌلة لزٌادة 

 .ظروف المناطق الزراعٌة المختلفة 

 

 الهدف من تدريس المنهج

 .أٌصال نظرة عامة على المواضٌع ذات العالقة بالمحاصٌل الحقلٌة وفروعها العدٌدة

 

 نتائج التعلم 

فأن المتعلم ٌكون قادراَ على أدارة المحاصٌل الحقلٌة من جوانب عدٌدة منها الجانب بعد تلقً هذه المادة 

 .البٌئً ،تقنً ، وراثً ، فسلجً وأنتاجً

 

 مواضيع الجزء النظري

 ( ساعة2)تعرٌفها ، منشأها تطورها وطرق تقسٌمها .–المحاصٌل الحقلٌة  -1

 ساعة(2)العوامل الفسٌولوجٌة و عالقتها بنمو وأنتاجالمحاصٌل . -2
 ( ساعة2)مراحل نمو المحصول . -3

 ( ساعة      2)كفاءة المحاصٌل الحقلٌة وعالقة ذلك بأنتاجها . -4
 (ساعة2)منظمات النمو النباتٌة وأستخداماتها فً المحاصٌل الحقلٌة . -5

 عة ( سا2)         العوامل البٌئٌة وعالقتها بنمو المحاصٌل الحقلٌة )الحرارة، الضؤ،الماء التربة و الهواء(. -6
 (ساعة2) ها على أنتاج المحاصٌل الحقلٌة .العوامل الجوٌة وتأثٌر -7
 (ساعة2)العوامل األجتماعٌةو األقتصادٌة و تأثٌرها على أنتاج وتوزٌع المحاصٌل الحقلٌة. -8

 (ساعة2)أختباراتاألنباتوالنقاوة .–البذور  -9
 (ساعة2) الشروط الواجب توفرها فً بذور المحاصٌل الحقلٌة المعدة للزراعة . -11

 (ساعة2)تدرٌج الحبوب و تجفٌف الحاصل وخزنه . -11
 (ساعة2) األدغال وطرق مكافحتها . -12

 (ساعة2)الدورات الزراعٌة. -13
 (ساعة2.)تربٌة وتحسٌن المحاصٌل الحقلٌة  مقدمة موجزة عن طرق -14
 (ساعة2) البذور المحسنة .مراحل أنتاج وأكثار -15

 



 مواضيع الجزء العملي

 (ساعة3مشاهدة ورسم المحاصٌل المتوفرة             ) -1

 ( ساعة   3) تمٌٌز بذور المحاصٌل  -2

 ( ساعة3) األنبات فً بذور المحاصٌل الحقلٌة العوامل المؤثرة علٌه -3

 ( ساعة3) عملٌات خدمة األرض واألألت المستعملة  -4

 ( ساعة3) طرق أضافة  األسمدة -5

 ( ساعة    3)عملٌات خدمة المحصول -6

 ( ساعة3)والصرف وأنواع المبازل  الري -7

 ( ساعة3) مشاهدة األدغال الرئٌسٌة فً حقول المحاصٌل وطرق مكافحتها -8

 ( ساعة3)عملٌة أعداد البذور -9

 ( ساعة    3)التدرٌج  -11

 ( ساعة3) التنظٌف -11

 ( ساعة   3)   أخذ العٌنات -12

 ( ساعة3)   معاملة البذور -13

 ( ساعة3)   األألت المستعملة -14
 ساعة ( 6)وخزنه وتسوٌقهالصفراء والبٌضاء  الذرةحاصل تجفٌف  -15

 

 

 

 

 مبادئ المحاصيل الحقلية الكتاب المنهجي :

 تألٌف

 د. مجٌد محسن األنصاري 

 د.غانم سعد هللا حساوي

 د. عبد الحمٌد أحمد الٌونس

 د. وفقً شاكر الشماع

 

 

 

 ( ب2المرفق )



B–  للمنهج المعد باللغة العربية 

 الجزء العملي )المختبرات(

 

 %( توزع الى :41الدراسً فً المختبر ) فصلالتقٌٌم المستمر أثناء ال-أ

 

 . % أختبارانعملٌان71

 .% أداء الحقلً والمختبري الٌومً ) نشاط الطالب (21

 . % األلتزامواألنظباط فً المختبر والحقل11

 

 %( توزع الى :61األمتحان النهائً )فصلً( ) -ب

 

 . % أختبار عملً حقل71ً

 .أمتحان شفوي أو تحرٌري فً المادة العلمٌة% 31

 

 

 الجزء النظري )المحاضرات( :

 %( توزع الى :41الدراسً ) فصلم المستمر أثناء الالتقٌٌ - أ
 

 . 2امتحان نظري عدد / % 71

 . واجبات بٌتٌه% 21

 . حضور ونشاط صفً% 11

 

 %( :61األمتحان النهائً ) - ب
 

 .%( 51درجة ) 2x11 =21 للمنهجشاملة أسئلة أجوبة قصٌرة الجزء أ: 

 

 .%(25ات )درج11درجات =  1X11أستٌعاب وتحلٌلأسئلة  الجزء ب :

 

 .%(25درجات ) X5  =11 2 موضوعٌة )شرح وتوضٌح (أسئلة الجزء ج :

 

 

 

 

 
 

 

 (3المرفق )

 

 



 

 المالحظات التدرٌسً الصف  أسم المادة  ت
مبادئ المحاصٌل  1

 الحقلٌة
  د. محمد رمضان أحمد  األول

     

     

 

 


