
 / المرحلة االولى الفصل الخرٌفًالتصحر  مكافحة الزراعة / قسمكلٌة 

 المادة : فٌزٌاء عامة 

  3.3لوحدات : عملً / عدد ا 3  -نظري  2عات /  عدد السا

 General Physicsاٌف١ي٠بء اٌؼبِخ 

 اٌغيء إٌظوٞ :

 ٌٍّبكح ؽبالد اٌّبكح اٌطج١ؼ١خ، اٌقٛآ اٌؼبِخ ٌٍّبكح، اٌقٛآ ا١ٌّى١ب١ٔخ -1

 فوٚٗ إٌظو٠خ اٌؾوو١خ،  االثؼبك اٌغي٠ئ١خ  ٚاٌَّبفبد اٌج١ٕ١خ، اٌؾووخ اٌجوا١ٔٚخ -2

 اٌَوع اٌغي٠ئ١خ، اٌمٜٛ اٌغي٠ئ١خ، اٌزٖبكَ ث١ٓ اٌغي٠ئبد، اٌقٛآ اٌؾواه٠خ ٌٍّبكح -3

 لبْٔٛ ث٠ًٛ، االٔٚغب١ٛخ ٚاٌّوٚٔخ -4

 ثؼل ٚاؽل، اٌَمٛٛ اٌؾو ٌالعَبَا١ٌّىب١ٔه: لٛا١ٔٓ اٌمٛح ٚاٌؾووخ، لٛا١ٔٓ اٌؾووخ فٟ  -5

ٔجنح ػٓ لٛا١ٔٓ ١ٔٛرٓ ٌٍؾووخ: اٌمبْٔٛ االٚي فٟ اٌؾووخ، اٌمبْٔٛ اٌضبٟٔ فٟ اٌؾووخ، لبْٔٛ ١ٔٛرٓ فٟ  -6

 اٌغنة اٌؼبَ

 اٌّبء: ثٕبئخ اٌغي٠ئٟ، رإٓوٖ ا١ٌٙلهٚع١ٕٟ، ٚفٛإٗ وّن٠ت -7

 اٌْل اٌَطؾٟ، ىا٠ٚخ اٌزّبً، اٌقب١ٕخ اٌْؼو٠خ -8

 اٌظب٘وح االٚىِٛى٠خاالٔزْبه،  -9

 اٌٍيٚعخ، لبْٔٛ ١ٔٛرٓ فٟ اٌٍيٚعخ -11

 عو٠بْ اٌّٛائغ، ٙغٜ اٌّبئغ، لبْٔٛ ثٛاى٠ً -11

 لبْٔٛ ٍزٛن، اّزمبلٗ ٚرطج١مبرٗ -12

 اٌؼاللبد اٌؾغ١ّخ ٚاٌٛى١ٔخ، وضبفخ االعَبَ، اٌَّب١ِخ، اٌَّبؽخ اٌَطؾ١خ ٚإٌٛػ١خ -13

 االعٙيح اٌجٖو٠خ، االّؼخ ا١ٕ١ٌَخ -14

 اٌؼٍّٟاٌغيء 

 اعٙيح اٌم١بً -1

 رغوثخ ا٠غبك اٌزؼغ١ً االهٟٙ ثبٍزقلاَ اٌجٕلٚي اٌج١َٜ -2

 ا٠غبك وضبفخ االعَبَ اٌٍٖجخ )غ١و اٌّغٛفخ( -3

 ا٠غبك وضبفخ االعَبَ اٌّغٛفخ -4

 رغوثخ ا٠غبك ِؼبًِ اٌْل اٌَطؾٟ ثطو٠مخ االٔجٛثخ اٌْؼو٠خ -5

 رغوثخ ا٠غبك ِؼبًِ اٌْل اٌَطؾٟ ثطو٠مخ عب٠ىو -6

 رغوثخ ا٠غبك اٌوٛٛثخ إٌَج١خ ثبٍزقلاَ اٌّوٛبة )مٚ اٌّؾواه٠ٓ اٌوٛت ٚاٌغبف( -7

 رغوثخ ا٠غبك َٔجخ فٍٜ ثقبه اٌّبء فٟ اٌٙٛاء -8

 رغوثخ ا٠غبك ِؼبًِ أىَبه ِبكح اٌيعبط ٌّّٛٛه صالصٟ ثبٍزقلاَ اٌَجىزو١ِٚزو -9

 ق١ٍخ وٙوثبئ١خرغوثخ ا٠غبك اٌّمبِٚخ اٌلاف١ٍخ ٚاٌمٛح اٌلافؼخ اٌىٙوثبئ١خ ٌ -11

 رغوثخ ل١بً اٌٚغٜ اٌغٛٞ ثبٍزقلاَ لبْٔٛ ث٠ًٛ  -11

 رغوثخ ا٠غبكٌيٚعخ اٌّبء ثطو٠مخ اٌغو٠بْ اال١َٔبثٟ -12

 رغوثخ ا٠غبكٍوػخ اٌٖٛد فٟ اٌٙٛاء -13

 ِواعؼخ ػبِخ-14

 

 

 

 



 / المرحلة االولى الفصل الخرٌفًالتصحر  مكافحة الزراعة / قسمكلٌة 

 1 رٌاضٌاتالمادة : 

 2لوحدات : / عدد انظري    2عدد الساعات /  

 1اٌو٠ب١ٙبد 

 . األػلاك 1

 . اٌفئبد ٚاٌلٚاي  .2

 . االٍزٕزبط اٌو٠بٟٙ ٚٔظو٠خ ماد اٌؾل٠ٓ  ..3

 . اٌىَٛه اٌغيئ١خ .4

 . اٌّٖفٛفبد ٚاٌّؾلكاد.5

 . ؽً اٌّؼبكٌخ األ١ٔخ ثؤٍزقلاَ اٌّٖفٛفبد  6

 . األؽلاص١بد .7

 ثبٌٖٛه اٌّقزٍفخ  . ِؼبكٌخ اٌقٜ اٌَّزم8ُ١

 . اٌلائوح .9

 . اٌمطغ اٌّىبفئ .11

 . اٌمطغ إٌبل11ٔ

 . اٌمطغ اٌيائل12

 . اٌلٚاي13

 . إٌٙب٠بد14

 . لٛاػل اٌزفب15ًٙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 / المرحلة االولى الفصل الخرٌفًالتصحر  مكافحة الزراعة / قسمكلٌة 

 Statisticsِجبكٜء اؽٖبء  : المادة 

  3.3الوحدات : عملً / عدد  3  -نظري  2اعات /  عدد الس

 Statisticsِجبكٜء اؽٖبء  

 اٌغيء إٌظوٞ :

 اٌوِٛى االؽٖبئ١خ -1

 علاٚي اٌزٛى٠غ اٌزىواهٞ -ػوٗ ٚرٍق١ٔ اٌج١بٔبد -2

 ِمب١٠ٌ اٌزٍٜٛ )اٌزّووي( ِٚمب١٠ٌ اٌزْزذ -3

 ِجبكٞء االؽزّبالد )اٌزٛاف١ك ٚاٌزجبك٠ً( -4

 ٠غ مٞ اٌؾل٠ٓ(اٌزٛى٠ؼبد االؽزّب١ٌخ )رٛى -5

 اٌزٛى٠غ اٌطج١ؼٟ -6

 (Zافزجبه اٌفو١ٙبد ) -7

 tرٛى٠غ  -8

 Fرٛى٠غ -9

 رٛى٠غ ِوثغ وبٞ -11

 ِواعؼخ ػبِخ -11

 اٌغيء اٌؼٍّٟ :

 رطج١مبد فٟ اٌجواِغ١بد االؽٖبئ١خ ػٍٝ اٌّٛا١ٙغ إٌظو٠خ -رّبه٠ٓ ٚرطج١مبد ػٍٝ اٌّٛا١ٙغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 / المرحلة االولى الفصل الخرٌفًالتصحر  مكافحة الزراعة / قسمكلٌة 

   1لغة انكلٌزٌة : المادة 

 2الوحدات : نظري / عدد  2اعات /  عدد الس

 English 1  1لغة انكلٌزٌة 

 الجزء النظري :

Speech parts, sentences in English, comprehension 

Proper, common, material, collective, abstract, countable and 

uncountable nouns, a, an, the. 

Pronouns: types, personal (subject, objective), possessive, reflexive ,

demonstrative, interrogative, and relative pronouns . 

Auxiliary verbs, types 

Tenses in active voice case: simple tense: present, past, future 

Continuous tense: present, past, future 

Perfect tense: present, past, future 

Continuous perfect tense: present, past, future 

Adjectives: names, possessive, descriptive, long, and short adjective .

Comparison and similarity . 

English sounds: constants, vowels 

Reviewing 

 المنهج باللغة العربٌة

 اقسام الكالم، الجملة والعبارة فً اللغة االنكلزٌة، استٌعاب

اسماء العلم، اسماء النكرة، اسماء المادة، اسماء الجمع، االسماء المعنوٌة، االسماء المعدودة وغٌر 

 المعدودة، ادواة التعرٌف والنكرة

النعكاسٌة، االشارة، ضمائر الوصل وضمائر الضمائر، انواعها: الشخصٌة، النصب والجر، الملكٌة، ا

 االستفهام

 االفعال المساعدة وانواعها

 االزمنة فً حالة المبنً للمعلوم: الزمن البسٌط: المضارع، الماضً، المستقبل

 الزمن المستمر: المضارع، الماضً، المستقبل

 الزمن التام: المضارع، الماضً، المستمر

 الماضً، المستقبلالزمن التام المستمر: المضارع، 

 الصفات: صفات العلم، الملكٌة، الوصفٌة، الصفات الطوٌلة، الصفات القصٌرة، المقارنة والتشبٌه

 االصوات فً اللغة االنكلٌزٌة: الصحٌحة، العلة

 مراجعة عامة

 

 

 

 

 



 / المرحلة األولى الفصل الخرٌفًالتصحر  مكافحة الزراعة / قسمكلٌة 

 Engineering Drawingاٌوٍُ إٌٙلٍٟ المادة : 

 .15لوحدات : عملً / عدد ا 3عات /  عدد السا

 Engineering Drawingاٌوٍُ إٌٙلٍٟ 

 اٌغيء اٌؼٍّٟ :

 اكٚاد اٌوٍُ إٌٙلٍٟ. اٍزقلاِٙب -1

 اٌقطٛٛ ٚاالثؼبك -2

 االلٛاً ٚاٌّّبٍبد -3

 اٌمطغ إٌبلٔ -4

 اٌمطغ اٌىبًِ -5

 ٚاالٍطؼ اٌَّز٠ٛخ االٍمبٛ اٌوأٍٟ ٌٍٕمطخ ٚاٌقٜ اٌَّزم١ُ -6

 االٍمبٛ اٌوأٍٟ ٌالعَبَ إٌٙل١ٍخ )اٌَّبلٜ صالص١خ االثؼبك( -7

 اٌّمطغ اٌىبًِ -8

 اٌَّمٜ ٖٔف اٌّمطٛع -9

 اٌمطبع اٌّٛاىٞ ٌٍَّز٠ٛبد االٍب١ٍخ ِغ رطج١مبرٙب -11

 رّبه٠ٓ ػٍٝ اٌّمطغ اٌىبًِ ٚاٌَّمٜ ٖٔف اٌّمطٛع -11

 اٌوٍُ اٌّغَُ ّٚوٚٛٗ -12

 بِٓ ٌٍوٍُ اٌّغَُاٌوٍُ اٌّزٚ -13

 اٌوٍُ اال٠يِٚزوٞ -14

 اٌو ٍُ اٌّزمبثٌ ثطو٠مخ رٛاىٞ اٌَطٛػ -15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 / المرحلة االولى الفصل الخرٌفًالتصحر  مكافحة الزراعة / قسمكلٌة 

 البستنةالمادة : 

 3.3لوحدات : عملً / عدد ا 3  -نظري  2عات /  عدد السا

 البستنة

 النظري

 تارٌخ تطور علم البستنة، االهمٌة االقتصادٌة والغذائٌةعلم البستنة،  -1

 تقسٌم النباتات البستنٌة -2

 العوامل البٌئٌة المالئمة واثرها على انتاج المحاصٌل البستنٌة )الضوء، الحرارة، الرطوبة، التربة( -3

 طرق تكاثر النباتات البستنٌة )التكاثر الجنسً، الخضري، زراعة االنسجة(  -4

 اتل، انماط الزراعة الحقلٌة )للفاكهة، الخضر، نباتات الزٌنة، الطبٌة والعطرٌة(المش -5

 العملٌات الزراعٌة )الري، التسمٌد، الخف، مقاومة االدغال واالفات،... الخ( -6

 الزراعة تحت بٌئات مكٌفة -7

 اجنً، القطف، التسوٌق -8

 الخزن والحفظ -9

 تنٌةنبذة عن تربٌة وتحسٌن النباتات البس -10

 امثلة على اشجار الفاكهة )المتساقطة والمستدٌمة( -11

 امثلة على نباتات الخضر، المحاصٌل االستراتٌجٌة -12

 امثلة على نباتات الزٌنة وهندسة الحدائق )الحولٌة، ذات حولٌن، معمرة( -13

 امثلة على النباتات الطبٌة والعطرٌة -14

 العملً

 نٌة )الحدائق البستنٌة، الحقول والبٌوت البالستٌكٌة والزجاجٌة(التعرٌف بالحقول والمنشآت البست -1

 اجراء وممارسة عملٌات التكاثر الخضري )االقالم، الترقٌد، التطعٌم، التركٌب، الخ( -2

 زراعة البذور المختلفة واجراء عملٌات الشتل )التكاثر الجنسً( -3

 شاتلاقامة المشاتل وزراعة النباتات ورعاٌتها وادارة الم -4

 التعرٌف بطرٌقة الري والتسمٌد واجراء هذه العملٌات حقلٌا -5

 اجراء عملٌات التقلٌم، الترقٌد، الخف، مقاومة االفات على انواعها -6

العملٌات التً تجري فً البٌوت الزجاجٌة والبالستٌكٌة وطرق السٌطرة على العوامل البٌئٌة وتسخٌرها  -7

 افً انتاج المحاصٌل فً غٌر مواسمه

 ممارسة عملٌات الجنً والقطف والتعبئة وتداول المحاصٌل -8

 التعرف على المخازن المبردة، وكٌفٌة معرفة اسس الحفظ بهذه التقنٌة -9

 زٌارة الحدائق والمتزهات والبساتٌن بالتعرف مٌدانٌا علٌها -10

 امقلة على زراعة النخٌل والحمضٌات وزراعة التفاحٌات وذات النواة الصلبة -11

 امثلة على انناج المحاصٌل لبعض العوائل -12

 امثلة على اهم نباتات الزٌنة  -13

 امثلة على زراعة اهم النباتات الطبٌة والعطرٌة -14

 

 

 



 ربٌعً/ المرحلة االولى الفصل الالتصحر  مكافحة الزراعة / قسمكلٌة 

 ؽمٛق االَٔبْ المادة :

 1لوحدات : نظري / عدد ا 1عات /  عدد السا

 Human rightsؽمٛق االَٔبْ ٚاٌؾو٠بد اٌؼبِخ 

 اٌغيء إٌظوٞ ...    

 رؼو٠ف ؽمٛق االَٔبْ -1

 ا٘لاف ِبكح ؽمٛق االَٔبْ -2

 ْٔؤح ٚرطٛه ِفَٙٛ ؽمٛق االَٔبْ -3

 ٌّؾخ ػٓ ؽمٛق االَٔبْ فٟ اٌؾٚبهاد اٌمل٠ّخ )ؽٚبهح ٚاكٞ اٌوافل٠ٓ، ٚاكٞ ا١ًٌٕ( -4

 ٠خ ِغ اٌزوو١ي ػٍٝ ؽمٛق االَٔبْ فٟ االٍالَؽمٛق االَٔبْ فٟ االك٠بْ اٌَّبٚ -5

ؽمٛق االَٔبْ ٚػاللزٙب ثّزغ١واد افوٜ: ػاللخ اٌؾمٛق ثبٌمبْٔٛ، ػاللخ اٌؾمٛق  -6

 ثبٌٛاعجبد

 اُ٘ اٌؾمٛق االٍب١ٍخ ٌالَٔبْ -7

 اُ٘ اٌؾمٛق ا١ٌَب١ٍخ  -8

 رؤص١و اٌؼٌّٛخ ػٍٝ ؽمٛق االَٔبْ -9

 ٛق االَٔبْاُ٘ االػالٔبد ٚاٌّٛاص١ك اٌل١ٌٚخ ٌؾم -11

 1948االػالْ اٌؼبٌّٟ ٌؾمٛق االَٔبْ  -11

 اػالْ اٌمب٘وح اٌلٌٟٚ ٌؾمٛق االَٔبْ -12

 ؽمٛق االَٔبْ فٟ اٌّٛاص١ك ٚاٌمٛا١ٔٓ اٌل١ٌٚخ  -13

 أّٛمعب   –اٌؼٙل اٌلٌٟٚ ٌٍؾمٛق اٌّل١ٔخ ٚا١ٌَب١ٍخ  -14

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ربٌعًال/ المرحلة االولى الفصل التصحر  مكافحة الزراعة / قسمكلٌة 

 2اٌو٠ب١ٙبد المادة : 

 2لوحدات : نظري   / عدد ا 2عات /  عدد السا

 2اٌو٠ب١ٙبد 

 . رفبًٙ اٌلٚاي اٌّقزٍفخ .

 . رفبًٙ اٌلٚاي اٌّقزٍفخ .1

 . رطج١مبد فٟ اٌزفبًٙ  .3

 . اٌزىبًِ اٌّؾلك .4

 . اٌزىبًِ غ١و اٌّؾلك.5

 . رطج١مبد ػٍٝ اٌزىبًِ .6

 ٌيائلح اٌّؼىٍٛخ  .. اٌلٚاي اٌيائلح ٚاٌلٚاي ا7

 . األٔؾٕبء 8

 . اٌزمبهة ٚاٌزجبػل ٌٍّزٍََالد .9

 . ِفىٛن ِبوٍٛه٠ٓ ٚر١ٍٛه11

 . ِزٍََالد فٛه٠و11

 . اٌّزغ١واد اٌّؼملح 12

 . ٔظو٠خ كٞ ِٛا١ٔو13

 . كٚاي اٌّزغ١واد اٌّؼملح14

 . رٛف١ك إٌّؾ١ٕبد15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ربٌعًولى الفصل ال/ المرحلة االالتصحر  مكافحة الزراعة / قسمكلٌة 

 1تطبٌقات فً الحاسوب  المادة :

 .15لوحدات : عملً / عدد ا 3عات /  عدد السا

 1تطبٌقات فً الحاسوب 

 XP  Information technology + windowsتكنلوجٌا المعلومات + وٌندوز 

XP 

 الجزء النظري :

الحاسوب، انواع تكنلوجٌا المعلومات، ما هو الحاسوب، ممٌزات الحاسوب، مكونات  -1

 الحواسٌب. االجزاء الرئٌسٌة للحاسوب الشخصً

برامج نظم التشغٌل، تطوٌر النظم، شبكة المعلومات، الشبكات الهاتفٌة وعالم الحاسوب،  -2

 البرٌد االلكترونً، االنترنت، الحاسوب فً حٌاتنا الٌومٌة، التؤمٌن وحقوق النسخ والقانون

واهم الفروق بٌنها،  XP، اصدارات وٌندوز Windows XPما هو نظام التشغٌل  -3

خصائص الوبندوز، الجدٌد فً نظام وٌندوز اكس بً، متطلبات نظام التشغٌل وٌندوز اكس 

 بً، مكونات الشاشةاالفتتاحٌة لنظام وٌندوز اكس بً

التعامل مع القوائم واالٌقونات، المداخل الرئٌسٌة للنظام )االٌقونات( برنامج المستكشف،  -4

 ة التحكم، اٌقاف التشغٌل، التحكم بالنوافذ، القائمة السرٌعة لسطح المكتبلوح

 طرٌقة تكوٌن وانشاء المجلد، حذف المجلدات، قائمة الزر االٌمن للمجلدات والملفات -5

 شرح القوائم، شرح مكونات النافذة، شرٌط االزرار او االٌقونات -6

 ام لوحة التحكم، قائمة الزر االٌمن لشرٌط المه -7

 خصائص شرٌط المهام، طرٌقة عرض قائمة ابدأ -8

 برنامج المستكشف -9

 ما هو االمتداد وما هً فائدته، استخدامات بعض مفاتٌح الكً بورد فً نظام التشغٌل -10

البرامج المخفٌة فً وٌندوز اكس بً، استخدام بعض البرامج الملحقة مع وٌندوز اكس  -11

 بً

 الدفتر برنامج المفكرة، برنامج -12

برنامج الرسام، طرق تسجٌل االقراص المضغوطة فً وٌندوز اكس بً دون تنصٌب  -13

 CD burningبرامج خاصة بحرق السٌدٌات، 

ما هو نظام الملفات الذي ٌنصح باستخدامه فً وٌندوز اكس بً، ولماذا، طرقة تحسٌن  -14

ً دي، او اجهزة ظهرور خطوط الششة عند استخدام اجهزة اجهزة العرض المسطحةال س

 الكومبٌوتر المحمولة، القرص الدٌنانٌكً

خٌارات بدء التشغٌل، ما هو جدار الحماٌة المتوفر فً وٌندوز اكس بً وكٌف ٌتم  -15

 تفعٌله، االصدار النهائً لوٌندوز اكس بً

 

 



 ربٌعً/ المرحلة االولى الفصل الالتصحر  مكافحة الزراعة / قسمكلٌة 

 English 2    2لغة  انكلٌزٌة المادة : 

 1لوحدات : نظري   / عدد ا 1عات /  عدد السا

 English 2    2لغة  انكلٌزٌة 

Conjunctions tools, prepositions, comprehension 

Make of negative, make of question, comprehension 

Regular and irregular verbs 

Tenses in passive voice case: simple tense: present, past future 

Tenses in passive voice case: Continuous tense: present, past future 

Tenses in passive voice case: Perfect tense: present, past future 

Tenses in passive voice case: Continuous Perfect tense: present, past 

future 

If conditional, types, uses, comprehension 

Additional: used to, every, else, also, any, some, all, yet 

Since and for 

Common words and phrases, translation English/Arabic 

Reviewing  

 المنهج باللغة العربٌة

 ادواة العطف، حروف الجر، استٌعاب

 النفً، تكوٌن السإال، استٌعاب

 االفعال القٌاسٌة، االفعال الشاذة

 االزمنة فً حالة المبنً للمجهول: البسٌط: المضارع، الماضً، المستقبل

 االزمنة فً حالة المبنً للمجهول: المستمر: المضارع، الماضً، المستقبل

 االزمنة فً حالة المبنً للمجهول: التام: المضارع، الماضً، المستقبل

 مجهول: التام المستمر: المضارع، الماضً، المستقبلاالزمنة فً حالة المبنً لل

 الجمل الشرطٌة، استخداماتها وانواعها، استٌعاب

 used to, every, else, also, any, some, all, yetقواعد اضافٌة: 

Since and forاستٌعاب ، 

 العربٌةكلمات شائعة، ترجمة، كٌفٌة الترجمة من العربٌة الى االنكلزٌة ومن االنكلٌزٌة الى 

 مراجعة عامة

 

 

 

 

 

 



 ربٌعً/ المرحلة االولى الفصل ال التصحر مكافحة الزراعة / قسمكلٌة 

 Surveyingالمساحة المستوٌة   المادة :

 3.3لوحدات : عملً / عدد ا 3  -نظري  2عات /  عدد السا

 Surveyingالمساحة المستوٌة  

 ، متطلبات المسح الجٌد، اهمٌة المساحة فً الزراعة تعرٌف المساحة، انواع المسوحات

 نظم القٌاس، وحدات القٌاس، االخطاء واالغالط

 المسح بالشرٌط، شروط اختٌار المحطات، ترتٌب دفتر الحقل

 االخطاء فً اعمال المسح، طرائق معالجتها وتجاوزها

 مقٌاس الرسم، انواعه، اصنافه، عوامل تحدٌده

 نتظمه وغٌر المنتظمة، المساحة باالحداثٌاتالمساحات، االشكال الم

 التسوٌة، مصطلحاتها، انواع الضبط، استخدامات جهاز اللفل

 انواع التسوٌة، ظاهرتً التكور واالنكسار ومعالجتها

 طرائق حساب مناسٌب النقاط وفرق االرتفاع، المباشر وغٌر المباشر

 دٌد مجموعة نقاط، مقٌاس الرسمعمل القطاعات الطولٌة، تعرٌفها، تحدٌد محور مركزي، تح

 حساب مناسٌب النقاط، مقٌاس المسافات، تسقٌط المقطع التصمٌمً والفعلً

اٌجاد ارتفاع الحفر وعمق الردم، حساب مساحات القطع والردم، حساب حجوم القطع والردم، تقٌٌم 

 اقتصادٌات المشروع بتطبٌق امثلة حسابٌة

 الخرائط الطوبوغرافٌة، طرائق التمثٌل

خطوط الكفاف، طرائق اٌجاد الفسحة والفترة الكفافٌة، اٌجاد خطوط الكفاف، حواص خطوط الكفاف، طرائق 

 رسم خطوط الكفاف

 جهاز الثٌودوالٌت، مٌزاته، استخدامه، قٌاس الزواٌا االفقٌة والرأسٌة

 الجزء العملً :

 التعرف على االدوات المستعملة فً المساحة، الصفات، العٌوب، الضبط  -1

 ضبط التوجٌه فً القٌاسات وحساب المسافات المنبسطة والمائلة وتصحٌح القٌاسات -2

 طرائق االقامة واالسقاط. مسح حقلً باستخدام الشرٌط -3

 مقٌاس االطوال وتثبٌت المحطات. طرائق االقامة واالسقاط. العوارض والحواجز -4

 رسم الخارطة الخطٌة بمقٌاس رسم مناسب -5

 مقٌاس الرسم، الطولً، التخطٌطً. طرائق االختٌارتطبٌقات فً  -6

 تطبٌقات فً حساب المساحات، امثلة تطبٌقٌة. المربعات والحذف -7

 تطبٌقات فً حساب مساحة االشكال غٌر المنتظمة، طرائق رٌاضٌة، طرٌقة سمسن -8

 التعرف على جهاز اللفل، اجزاءه وملحقاته. انواع الضبط. قراءة المسطرة -9

 قات فً الطرائق المباشرة الٌجاد مناسٌب النقاط فً الحقلتطبٌ -10

 اٌجاد المناسٌب بطرٌقة االرتفاع واالنخفاض وطرٌقة ارتفاع الجهاز -11

تطبٌقات فً عمل القطاع الطولً، تحدٌد المحور الرئٌسً للمشروع، حساب مجموعة نقاط على محور  -12

 المشروع

 فر والردم واقتصادٌات المشروعالرسم على ورق بٌانً وتحدٌد حجم الح -13

 تطبٌقات فً عمل الخارطة الكفافٌة، رسمها، تحدٌد الفترة، رسم الخطوط بطرٌقة حسابٌة -14

 جهاز الثٌودوالٌت، ضبط الجهاز، قٌاس الزواٌا االفقٌة والرأسٌة -15

 



 ربٌعً/ المرحلة االولى الفصل الالتصحر  مكافحة الزراعة / قسمكلٌة 

 Principles of field cropsالمحاصٌل الحقلٌة  مبادئ  المادة :

 3.3لوحدات : عملً / عدد ا 3  -نظري  2عات /  عدد السا

 Principles of field cropsمبادئ المحاصٌل الحقلٌة  

 الجزء النظري

 تقسٌم المحاصٌل الحقلٌة حسب االستعمال االقتصادي -المحاصٌل  الحقلٌة، تعرٌفها، منشؤها، تطوٌرها. ب -أ

 والموسم الزراعً، مدة مكوث المحصول فً االرض، االستعماالت االخرى. 

 الوصف النباتً الهم العوائل للمحاصٌل الحقلٌة كالنجٌلٌة والبقولٌة وغٌرها

عوامل  -العوامل الحٌوٌة، الضوء، الحرارة، الرطوبة. ب -العوامل البٌئٌة وعالقتها بنمو المحاصٌل الحقلٌة: أ

 -عالقة الماء بنمو المحاصٌل الحقلٌة. د –ءها ونسجتها وخصوبتها وتفاعل محلولها. التربة من حٌث بنا

 العوامل الحٌوٌة كاالحٌاء الدقٌقة.

 عملٌات اعداد االرض للزراعة واجراء امتحان فصلً

البذور والحبوب واختبار االنبات والنقاوة والشروط الواجب توفرها فً بذور المحاصٌل الحقلٌة المعدة 

 عة مع فكرة عن اهمٌة تدرٌج الحبوب وتجفٌف الحاصل وخزنه وتسوٌقهللزرا

تعرٌفها، عوامل انتشارها، الخسائر التً تسببها، طرق مكافحتها مع ذكر اهم االدغال المنتشرة فً  -االدغال

 المنطقة

ها مع امثلة النقاط الواجب مراعاتها فً تقٌٌم الدورات الزراعٌة، انواع الدورات وفوائد -الدورات الزراعٌة

 توضٌحٌة عن الدورات الزراعٌة

 مقدمة موجزة عن طرائق تربٌة المحاصٌل الحقلٌة

 مراحل انتاج واكثار البذور المحسنة

 فكرة موجزة عن اهم المحاصٌل الحولٌة فً العراق على شكل جداول مركزة

  

 الجزء العملً :

ٌلم والكتان والسلجم والعصفر والعدس مشاهدة ورسم نباتات المحاصٌل الشتوٌة كالحنطة والشعٌر والش

والحمص، او المحاصٌل الصٌفٌة )حسب الفصل الذي ٌعطى فٌه الدرس( وهً السمسم والقطن والماش 

االطالع على االسماء العربٌة واالنكلٌزٌة  -وزهرة الشمس والذرة الصفراء والبٌضاء والدخن وفول الصوٌا

رسم توضٌحً كامل لنبات العائلة النجٌلٌة  -لٌها هذه المحاصٌل،مع االسماء العلمٌة والعوائل التً تنتمً ا

 القٌام بزٌارة للحقل وعمل مجموعة نباتٌة. -واخر من النباتات البقولٌة

تمٌٌز بذور المحاصٌل الحقلٌة بصورة عامة مع رسوم توضٌحٌة لها، الطرق المتبعة فً تمٌٌز بذور 

ركٌب الكٌمٌاوي(. ٌقوم الطلبة بتشخٌص مواصفات البذور المحاصٌل الحقلٌة )الصفات المورفولوجٌة، الت

 المتوفرة وترتٌبها فً جدول لدٌهم.

الحرارة )تختبر بذور المحاصٌل  -االنبات لبذور المحاصٌل الحقلٌة، العوامل البٌئٌة التً تإثر على االنبات، أ

ٌات مختلفة من الرطوبة على الرطوبة )تختبر تؤثٌر مستو -بدرجات حرارة مختلفة فً المنبتة وخارجها(، ب

االنبات االرضً مع ذكر امثلة  -الضوء. انواع االنبات، أ -االوكسجٌن، د -انبات بذور بعض المحاصٌل(، ج

االنبات الهوائً مع ذكر امثلة لكل نوع. ٌقوم الطلبة بدراسة انبات بذور ثالثة من المحاصٌل  -لكل نوع، ب

بادرات الناتجة من عملٌة االنبات توضع بذور كل محصول فً درجات على االقل لمعرفة االنبات فٌه ورسم ال

 حرارة مختلفة ورطوبة مختلفة.

 عملٌات خدمة التربة

فكرة عن الحراثة والتنعٌم والتسوٌة واالالت المتعلقة بها وعملٌات االنتاج الحدٌث فً العالم فً تربٌة اصناف 

كثٌرة، مشاهدة هذه العملٌات فً الحقل وقٌام  محاصٌل تعطً حاصال عالٌا بدون عملٌات خدمة لالرض

 الطالب باجراء اختبارات والحراثة والتسوٌة. عرض بعض االفالم والسالٌدات المتوفرة



انواع االسمدة، دور االسمدة فً نمو النباتات وزٌادة الحاصل، طرق اضافة االسمدة، طرق حسابٌة على 

 عض االسمدة المتوفرة واضافتها فً الحقل من قبل الطالبصٌغة السماد والنسبة السمادٌة، االطالع على ب

طرق الزراعة المختلفة نثراً على سطور وعلى مروز، تذكر الحاالت التً  -عملٌات خدمة المحصول، أ

ٌقوم  -تستعمل فٌها الطرق مع ذكر ممٌزاتها وعٌوبها مع نبذة مختصرة عن الطرٌقة الجافة والمبتلة. ب

دراسة  -اصٌل فً الحقل بالطرق المذكورة اعاله ومشاهدة استعمال الباذرة. جالطلبة بزراعة بعض المح

 مواعٌد وعمق ومسافات الزراعة وكمٌات البذار او الكثافة النباتٌة وتاثٌرها على الحاصل الناتج.

 -المقنن المائً لبعض المحاصٌل واهمٌته. ج-عمٌات الري ومعرفة حاجة المحصول للري. ب -الري والبزل. أ

 همٌة البزل وانواع المبازل. ا

فكرة عن انواع االدغال الرئٌسٌة فً حقول المحاصٌل الشتوٌة والصٌفٌة فً العراق، طرق مكافحة االدغال، 

 التعرف على بذور نباتات االدغال المهمة فً العراق. 

واالطالع على اهم نباتات  والكرامكسون D-4-2استعمال الكٌمٌاوٌات لمكافحة االدغال فً الحقل باستعمال 

 االدغال المتوفرة واجراء عملٌات التعشٌب المٌكانٌكً.

الخف والترقٌع، اهمٌة عملٌة الخف والترقٌع لنباتات المحاصٌل، التعشٌب والعزق واختبار النضج والحصاد 

 والدراس، ٌقوم الطلبة باجراء بعض التطبٌقات المتعلقة بهذه النقاط.

رٌج الحبوب، تعرٌفه، اهمٌته، اسس وقواعد اخذ العٌنات وقوانٌن التدرٌج، االدوات تدرٌج الحبوب، علم تد

 المستعملة فً التدرٌج، تعطى نماذج من بذور المحاصٌل للقٌام بتدرٌجها واختبار انباتها فً المختبر.

 زٌارة الى حقل الكلٌة او محطة تجرٌبٌة لالطالع على التجارب الحقلٌة المتوفرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ربٌعً/ المرحلة االولى الفصل الالتصحر  مكافحة الزراعة / قسمكلٌة 

 Principles of Geologyمبادىء الجٌولوجً   المادة :

 3.3لوحدات : عملً / عدد ا 3  -نظري  2عات /  عدد السا

 Principles of Geologyمبادىء الجٌولوجً  

 الجزء النظري :

 وفروعه مفهوم نشؤته -مقدمة فً الجٌولوجً -1

 الظواهر الجٌولوجٌة وكٌفٌة نشوءها  -2

 المعادن وطرق تصنٌفها -3

 التجوٌة: انواعها وعالقتها بتكوٌن التربة -4

 دورة الصخور فً الطبٌعة، الصخور النارٌة -5

 الصخور الرسوبٌة -6

 الصخور المتحولة -7

 دورة المٌاه: المٌاه السطحٌة -8

 المٌاه الجوفٌة -9

 الطبٌعٌة مسح الثروات -10

 عالقة الجٌولوجً بالتربة والزراعة -11

  

 الجزء العملً :

 عالقة الجٌولوجٌا بالتربة -1

 انواع المعادن: صفاتها وطرق تصنٌفها -2

 الصخور: صفاتها وطرق تصنٌفها -3

 المعادن والصخور الطبٌعٌة فً العراق -4

 العراقمشاهد حقلٌة عن التكوٌن الجٌولوجً والظواهر الطبٌعٌة فً  -5

 جمع نماذج صخور من العراق -6

 

 

 

 

 

 

 



 ربٌعً/ المرحلة االولى الفصل الالتصحر  مكافحة الزراعة / قسمكلٌة 

 كٌمٌاء عامة المادة :

 3لوحدات : عملً / عدد ا 3  -نظري  2عات /  عدد السا

 كٌمٌاء عامة 

تقدٌر  –توازن المحالٌل المشبعة –قانون فعل الكتلة –انواع المحالٌل  -تعرٌف المحلول -1

 ثابت حاصل االذابة والعوامل المؤثرة على االذابة 

 –مجامٌع االٌونات الموجبة –الترسٌب –تأثٌر االٌون المشترك  -الترسٌب التجزٌئً -2

 التذوٌب 

اجهزة تقدٌر الكتلة –االشعة الموجبة –السالبة  االشعة–صفات االلكترون –تركٌب الذرة  -3

 طرٌقة لنٌر ثم الطاقة الرابطة–طرٌقة اوستن –طرٌقة ثومسن  –الذرٌة 

نظرٌة رذر فورد  –نماذج العلماء عن تركٌب الذرة –النظائر والمتوازٌات –تركٌب النواة  -4

 طٌف ذرة الهٌدروجٌن –

التردد –الطول الموجً –دٌر العدد الموجً تق –سالسل طٌف االنبعاث لذرة الهٌدروجٌن  -5

 الطاقة –

 االمتحان االول بالمواضٌع اعاله  -6

قاعدة االذقة  –معادلة شرود دنكر   -نظرٌة المٌكانٌك الموجً  –تطور نظرٌة بور  -7

 الشكل الفٌزٌائً لألوربتاالت  –لهابزنبرث مبدء دي 

 –خواص الجدول الدوري  –اء االلكترونً اعداد الكم االربعة التوزٌع االلكترونً والبن -8

 الشحنة المؤثرة على النواة 

 –االلفة االلكترونٌة  –جهد التأٌن  –انصاف اقطار الذرات واالٌونات  –التكافؤ  -9

 الكهروسالبٌة 

االصرة التناسقٌة  –االصرة التساهمٌة  –االصرة االٌونٌة  –انواع االواصر الكٌمٌائٌة  -11

 خواص المركبات التساهمٌة واالٌونٌة  – قوة فاندرفالز –

 االمتحان الفصلً الثانً  -11

تسلسل  -نظرٌة االوربتال الجزٌئً  –نظرٌة اصرة التكافؤ  -النظرٌات الخاصة بالتهجٌن  -12

 رتبة االصرة  –طاقة االوربتاالت الجزٌئٌة 

 شطار النووي االن –عمر النصف مع امثلة  –الطاقة الرابطة  –االستقرار النووي  -13
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 العملً 

 توجٌهات عامة عن سالمة المختبر ومعرفة المحالٌل والكواشف واالجهزة والزجاجٌات  -

 والكشف عنها  Pb Ag Hgونات الموجموعة االولى الموجبة دراسة اٌ -2

 التعرف والكشف عن اٌونات المجموعة االولى بشكل مزٌج  -3



 اعطاء مجهول بشكل مزٌج الٌونات المجموعة االولى  -4

والكشف عنها بشكل   Hg Cu Cd Pb Biدراسة اٌونات االمجموعة الثانٌة الموجبة  -5
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 ن اٌونات المجموعة الثانٌة بشكل مزٌج التعرف والكشف ع -6

 اعطاء مجهول بشكل مزٌج الٌونات المجموعة الثانٌة  -7
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 والكشف عنها بصورة منفردة  Ca Sr Baدراسة اٌونات المجموعة الرابعة الموجبة   -11

 التعرف والكشف عن اٌونات المجموعة الرابعة بشكل مزٌج  -12
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 خرٌفًالفصل ال لثانٌة/ المرحلة االتصحر  مكافحة الزراعة / قسمكلٌة 

 Principles of Soil Scienceِجبكئ  ػٍُ اٌزوثخ  المادة 

 3.3لوحدات : عملً / عدد ا 3  -نظري  2عات /  عدد السا

 Principles of Soil Scienceِجبكئ  ػٍُ اٌزوثخ  

 اٌغيء إٌظوٞ :

 رؼو٠ف ِٚفب١ُ٘ ػبِخ ٌٍزوثخ ٚػٍَٛ اٌزوثخ ْٚٔٛء ٚرطٛه اٌزوثخ -1

 اٌقٖبئٔ اٌف١ي٠بئ١خ ٌٍزوثخ -2

 ِبء اٌزوثخ -3

 اٌغو٠ٚبد ٚفٖبئٔ اٌزوثخ اٌى١ّ١بئ١خ -4

 ٍِٛؽخ اٌزوثخ ٚل٠ٍٛزٙب ٚاٍزٖالػ االهاٟٙ اٌّزبصوح ثبالِالػ ٚاكاهح اٌزوة اٌَّزٍٖؾخ -5

 اٌقٛآ اٌج١ٌٛٛع١خ ٚاٌى١ّٛؽ٠ٛ١خ ٌٍزوثخ -6

 فٖٛثخ اٌزوثخ ٚرغن٠خ إٌجبد -7

 ر١ٕٖف ٚاكاهح اٌزوة فٟ اٌؼواق -8

  

 اٌغيء اٌؼٍّٟ    

 عّغ ػ١ٕبد اٌزوثخ ٚٔمٍٙب ٚر١ٙئزٙب ٌٍزؾب١ًٌ اٌى١ّ١بئ١خ ٚاٌف١ي٠بئ١خ -1

رمل٠و اٌّؾزٜٛ اٌوٛٛثٟ فٟ اٌزوثخ: رمل٠و ثؼ٘ اٌٖفبد اٌف١ي٠بئ١خ ٌٍزوثخ: اٌىضبفخ  -2

 اٌظب٘و٠خ ٚاٌؾم١م١خ، اٌَّب١ِخ، اٌزؾ١ًٍ اٌؾغّٟ ٌللبئك اٌزوثخ

 ECـ ٚ اٌ pHرؾ١ٚو اٌؼغ١ٕخ اٌّْجؼخ ٌٍزوثخ ٚل١بً اٌـ  -3

 رمل٠و اال٠ٛٔبد اٌنائجخ فٟ ِؾٍٛي اٌزوثخ -4

 رمل٠و اٌّبكح اٌؼ٠ٛٚخ فٟ اٌزوثخ -5

 رمل٠و ِؾزٜٛ اٌزوثخ ِٓ اٌىبهثٛٔبد -6

 NPKرمل٠و ثؼ٘ اٌؼٕبٕو اٌّغن٠خ اٌغب٘يح  -7

 

 

 

 

 

 

 



 خرٌفًالفصل ال لثانٌة/ المرحلة االتصحر  مكافحة الزراعة / قسمكلٌة 

 ِٕبؿ كل١ك :  المادة

 2لوحدات : نظري  / عدد ا 2عات /  الساعدد 

 ِٕبؿ كل١ك

 ثٕبء اٌغٛ -

 اٌم١بٍبد اٌغ٠ٛخ -2

 ٛبلخ اٌغٛ -3

 إٌّبؿ -4

 اٌزجئاد اٌغ٠ٛخ -5

 اٌزٛاىْ االّؼبػٟ -6

 أزمبي ؽواهح اٌزوثخ ٚكهعخ اٌؾواهح -7

 اٌؾواهح اٌّؾٍَٛخ ٚكهعخ ؽواهح اٌٙٛاء ٚاٌَطؼ -8

 اٌو٠بػ ِٖٚلاد اٌو٠بػ -9

 كهعخ ؽواهح اٌزوثخرط٠ٛو  -11

 ٔزؼ -رجقو  -11

 رؾ١َٓ وفبءح اٍزؼّبي ا١ٌّبٖ -12

 اٌزٕجئاد اع٠ٛخ -13

 رطج١مبد ع٠ٛخ -14

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 خرٌفًالفصل ال لثانٌة/ المرحلة االتصحر  مكافحة الزراعة / قسمكلٌة 

  Essentials of Animal productionِجبكٜء االٔزبط اٌؾ١ٛأٟ   :  المادة

 3.3لوحدات : عملً / عدد ا 3  -نظري  2  عات /عدد السا

 Essentials of Animal productionِجبكٜء االٔزبط اٌؾ١ٛأٟ  

 اٌغيء إٌظوٞ :

 اال١ّ٘خ االلزٖبك٠خ ٌٍضوٚح اٌؾ١ٛا١ٔخ. ر١ٕٖف اٌّب١ّخ.

 اثمبه اٌؾ١ٍت اٌؼب١ٌّخ. اكاهرٙب ٚهػب٠زٙب

 اثمبه اٌٍؾُ اٌؼب١ٌّخ. اكاهرٙب ٚهػب٠زٙب

 اٌغوٗ ٚاٌغبًِٛ. االثمبه اٌؼوال١خ االثمبه صٕبئ١خ

 اٌَالالد اٌؼب١ٌّخ ٌالغٕبَ ٚاٌّبػي 

 ٍالالد االغٕبَ ٚاٌّبػي اٌّؾ١ٍخ

 رؤ١ٌٍ لط١غ االغٕبَ ٚاٌّبػي ٚاكاهرٙب

 اٌط١ٛه اٌلاعٕخ: اال١ّ٘خ االلزٖبك٠خ ٌّْبه٠غ اٌط١ٛه اٌلاعٕخ

 الفأزبط اٌج١٘ ٚاٌٍؾُ. اكاهح ٚهػب٠خ اٌط١ٛه اٌلاعٕخ. اٌزغن٠خ ٚاالػ

 اٌؼٕب٠خ اٌٖؾ١خ ثبٌؾ١ٛأبد اٌيهاػ١خ

 ا١ّ٘خ رْٕئخ اٌؼغٛي ٚاٌؼغالد

 فٍَغخ اٌزٕبًٍ ٚاٌزٍم١ؼ اٌٖٕبػٟ

 اٌزؾ١َٓ اٌٛهاصٟ فٟ اٌلٚاعٓ

 اٌؾ١ٛأبد اٌيهاػ١خ االفوٜ )االثً ٚاٌق١ٛي ٚاالٍّبن(، اكاهرٙب ٚروث١زٙب

 اٌغيء اٌؼٍّٟ :

 ى٠بهح ٌؾمٛي و١ٍخ اٌيهاػخ

 ١خ فٟ ؽمٛي اٌضوٚح اٌؾ١ٛا١ٔخِْب٘لاد ٌٍؼ١ٍّبد اٌؾمٍ

 ػ١ٍّبد اٌؾٍت

 هٙبػخ اٌؼغٛي

 اٌَغالد ٚاٌزَغ١ً

 ٍفوح ػ١ٍّخ الؽل ِْبه٠غ اٌضوٚح اٌؾ١ٛا١ٔخ

 فٍَغخ اٌزٕبًٍ ٚاٌزٍم١ؼ اٌٖٕبػٟ

 اٌزفم١ٌ ٚافز١به اٌج١٘ اٌٖبٌؼ ٌٍزفم١ٌ

 اٌّٛاك اٌؼٍف١خ ٚرى٠ٛٓ اٌؼالئك

 اٌوػٟ ٚاٌّواػٟ

 َِبوٓ اٌؾ١ٛأبد ِٚٛإفبرٙب

 اٌؾ١ٛأبد اٌيهاػ١خ ٚٛوائك اٌٛلب٠خ ٚاٌؼالط اِواٗ

 رطج١مبد ػبِخ فٟ اكاهح ٚروث١خ اٌؾ١ٛأبد اٌيهاػ١خ االفوٜ

 

 

 



 خرٌفًالفصل ال لثانٌة/ المرحلة االتصحر  مكافحة الزراعة / قسمكلٌة 

  Farm Machinery and equipmentمكائن واالالت الزراعٌة   :  المادة

 3.3لوحدات : عملً / عدد ا 3  -نظري  2عات /  عدد السا

 Farm Machinery and equipmentمكائن واالالت الزراعٌة  

 الجزء النظري :

 انواع الساحبات والمكونات االساسٌة للساحبة -1

 اجزاء المحرك ووظائف اجزائه -2

 دورة محركات الشرارة والدٌزل ثنائٌة ورباعٌة الضربات -3

 اجهزة التوقٌت -4

 اجهزة التبرٌد -5

 اجهزة التزٌٌت -6

 اجهزة الوقود: الدٌزل والبنزٌن -7

 اجهزة اشعال الشرارة -8

 الجهاز الفرقً –صندوق السرع  –اجهزة نقل الحركة: الفاصل  -9

 االجهزة الهٌدرولٌكٌة وعمود مؤخذ القدرة -10

 معدات حراثة التربة -11

 معدات تنعٌم التربة -12

 معدات بذار الحبوب -13

 معدات نثر السماد الكٌمٌائً والحٌوانً -14

  

 الجزء العملً 

 مشاهدة انواع الساحبات والتعرف العام على المكونات -1

 التعرف ومشاهدة اجزاء المحرك وطرٌقة عملها -2

 عرض افالم عن االشواط والضربات ومشاهدات عملٌة -3

 مشاهدة اجهزة التوقٌت وطرٌقة عملها -4

 تبرٌد الهوائٌة والمائٌةمشاهدة اجهزة ال -5

 مشاهدة اجهزة التزٌٌت وانواع الفالتر وكٌفٌة تركٌبها وتنظٌفها -6

 مشاهدة اجهزة الوقود: البنزٌن والدٌزل -7

 مشاهدة اجهزة اشعال الشرارة -8

 مشاهدة اجهزة نقل الحركة -9

الجهاز الهٌدرولٌكً فً مشاهدة االجهزة الهٌدرولٌكٌة وعمود ماخذ القدرة وكٌفٌة ربط المعدات مع  -10

 الساحبة

 مشاهدة انواع المحارٌث والتعرف علٌها وعلى طرٌقة عملها -11

 مشاهدة انواع المنعمات والتعرف علٌها وعلى طرٌقة عملها -12

 مشاهدة انواع الباذرات وطرٌقة عملها -13

 مشاهدة انواع ناثرات السماد الحٌوانً والكٌمٌائً -14

 

 

 



 خرٌفًالفصل ال لثانٌة/ المرحلة االتصحر  مكافحة الزراعة / قسمكلٌة             

 2رطج١مبد فٟ اٌؾبٍٛة :  المادة

 .15لوحدات : عملً / عدد ا 3عات /  عدد السا

 2رطج١مبد فٟ اٌؾبٍٛة 

 + االٔزؤذ 2117ثؤبِظ اٚف١ٌ 

 اٌغيء إٌظوٞ : 

ثؤبِظ االٚف١ٌ ٚٚاعٙخ اٌجؤبِظ، ِفزبػ االٚف١ٌ ِٚؾز٠ٛبرٗ، اّوٛخ اٌجؤبِظ، رج٠ٛت اٌٖفؾخ  -1  

 اٌوئ١َ١خ، رج٠ٛت اكهاط ِٚغّٛػبرٙب

 رج٠ٛت رقط١ٜ اٌٖفؾخ ِٚغّٛػبرٙب، رج٠ٛت اٌّواعغ ِٚغّٛػبرٙب -2 

رٙب، اٌزؼبًِ ِغ رج٠ٛت ِواٍالد ِٚؾّٛػبرٙب، رج٠ٛت ِواعؼخ ِٚغّٛػبرٙب، رج٠ٛت ػوٗ ِٚغّٛػب -3 

 اٌىبئٕبد اٌّلهعخ فٟ اٌَّزٕل

ّو٠ٜ رج٠ٛت ر١َٕك اكٚاد اٌٖٛهح، ّو٠ٜ رج٠ٛت ر١َٕك اكٚاد اٌوٍُ، ّو٠ٜ رج٠ٛت رُّٖٖ ِٓ اكٚاد  -4 

 اٌغلٚي، ّو٠ٜ رج٠ٛت رقط١ٜ ِٓ اكٚاد اٌغلٚي

ٟ ثؤبِظ اٚف١ٌ ّو٠ٜ رج٠ٛت ر١ُّٖ ِٓ اكٚاد اٌّؼبكالد، اّوٛخ اٌزّو٠و االفمٟ ٚاٌوأٍٟ ٚاٌَّبٛو ف -5 

 ، اٌزظ2117ً١ٍ

 ِملِخ رؼو٠ف١خ ٌٍجوِبِظ او١ًَ، اّوٛخ اٌزج٠ٛت، ِىٛٔبد ٚاعٙخ اٌجؤبِظ، ِفزبػ االٚف١ٌ -6  

ثؼ٘ اٌّفب١ُ٘ ٚاٌّٖطٍؾبد فٟ ثؤبِظ االو١ًَ، رج٠ٛت اٌٖفؾخ اٌوئ١َ١خ ِٚغّٛػبرٙب، رج٠ٛت اكهاط  -7 

 ِٚغّٛػبرٗ

 ج٠ٛت ا١ٌٖغ )اٌّؼلالد( ِٚغّٛػزٙبرج٠ٛت رقط١ٜ اٌٖفؾخ ِٚغّٛػبرٙب، ر -8  

 ٚاعٙخ اٌجؤبِظ، ثؼ٘ اٌّفب١ُ٘ اٌَّزقلِخ فٟ ثؤبِظ ثٛه ث٠ٕٛذ، رج٠ٛت اٌٖفؾخ اٌوئ١َ١خ ِٚغّٛػبرٙب -9 

ّو٠ٜ رج٠ٛت ر١َٕك اكٚاد اٌوٍُ، رج٠ٛت اكهاط اكهاط ِٚغّٛػبرٙب، رج٠ٛت ر١ُّٖ ِٚغّٛػبرٗ،  -11  

 رج٠ٛت اٌؾووبد ِٚغّٛػبرٙب

 ٗ اٌْو٠ؾخ، رج٠ٛت ػوٗ، اٌزؼبًِ ِغ اٌْوائظ، ٛجبػخ اٌْوائؼرج٠ٛت ػو -11 

ِب ٘ٛ االٔزؤذ، ٔجنح ػٓ اٌّواؽً اٌزبه٠ق١خ ٌزطٛه االٔزؤذ، فٛائل ِٚيا٠ب ّجىخ االٔزؤذ، ثؼ٘  -12 

اٌّٖطٍؾبد اٌّّٙخ، رؼو٠ف اٌْجىبد، ٍٚبئً إٌٛٛي اٌٝ اٌْجىخ اٌؼب١ٌّخ، االٔزؤذ ٚاالٔزوأذ، ٚعٖٛ 

 جو٠ل الاٌىزوٟٚٔاالٔزؤذ ٚاٌ

 اٌجؾش فٟ اٌْجىخ، أٛاع اٌٍّفبد، ِؾووبد اٌجؾش، اٌجؾٔ ػٓ اٌّٛالغ اٌؼوث١خ -13 

االرٖبي ثٛص١مخ افوٜ، ٛوق االٔزمبي اٌٝ ٕفؾبد افوٜ، افزٖبه اٌٖٛه اٌٝ ٕفؾبد ا٠ٌٛت، اٌزٕمً ث١ٓ  -14 

اٌّؼٍِٛبد ِٓ االٔزؤذ، ٕفؾبد ا٠ٌٛت، لبئّخ اٌٖفؾبد اٌّفٍٚخ، اٍزقلاَ اٌّفزبػ ربه٠ـ، فيْ ٚؽفع 

 اٌقوٚط ِٓ ثؤبِظ اٌّزٖفؼ، اٌجو٠ل االٌىزوٟٚٔ، ١ِىب١ٔى١خ ػًّ اهٍبي اٌوٍبئً االوزو١ٔٚخ

ِواؽً اهٍبي اٌوٍبئً ثبٌجو٠ل االٌىزوٟٚٔ، ثواِظ َِزف١ل اٌجو٠ل االٌىزٛهٟٔ، اٌّوفك، اعياء ػٕٛاْ  -15 

٠ت )اٌّغبٟٔ(، اٌزَغ١ً فٟ ِٛالغ اٌجو٠ل اٌّغبٟٔ، اٌجو٠ل االٌىزوٟٚٔ، اٌجو٠ل االٌىزوٟٚٔ اٌَّزٕل اٌٝ اٌٛ

 اٌّْبوً اٌزٟ رٛاعٗ َِزقلَ االٔزؤذ، اٌف١وٍٚبد، و١ف١خ ِؼبٌغخ فطو اٌف١وٍٚبد، افطو أٛاع اٌف١وٍٚبد.

 

 

 

 



 خرٌفًالفصل ال لثانٌة/ المرحلة االتصحر  مكافحة الزراعة / قسمكلٌة                

  Principles of microbiologyمبادئ احٌاء مجهرٌة   :  المادة

 3.3لوحدات : عملً / عدد ا 3  -نظري  2عات /  عدد السا

 Principles of microbiologyمبادئ احٌاء مجهرٌة  

 الجزء النظري :

 تعرٌف وتطور علم االحٌاء المجهرٌة

 الموقع التصنٌفً لالحٌاء المجرٌة فً عالم االحٌاء

 تصنٌف االحٌاء المجهرٌة -المجهرٌة تسمٌة االحٌاء

 البكترٌا، تواجدها، مكوناتها، اشكالها

 الغشاء الساٌتوبالزمً ومكوناته -جدار الخلٌة البكتٌرٌة ومكوناته

 النفاذٌة واالنتقال عبر االغشٌة الساٌتوبالزمٌة

 االسواط البكتٌرٌة، الشعٌرات، القٌبات خارج الساٌتوبالزم

 النووٌة، تركٌب االحماض النووٌةالساٌتوبالزم، االحماض 

 االجسام الوسطٌة، السبورات، البالزمٌدات، الحوٌصالت

الفطرٌات، وصف الفطرٌات، اهمٌتها، اوجه التشابه واالختالف بٌن الفطرٌات والبكترٌا والنبات، االهمٌة 

 االقتصادٌة واالضرار

 تركٌب الخلٌة الفطرٌة، الساٌتوبالزم ومحتوٌاته

 ها، تواجدها، موقعها بٌن الكائنات، جسم الطحالب، نموها، تكاثرهاالطحالب، انواع

 تغذٌة االحٌاء المجهرٌة، تكاثراالحٌاء المجهرٌة

 الفاٌروسات

  

 الجزء العملً 

 التعرف على مختبر االحٌاء المجهرٌة واالجهزة واالدوات واالرشادات العامة وطرق السالمة

طرٌقةاستخدام المجهر، كٌفٌة تحضٌر شرٌحة زجاجٌة للفحص طرائق التعقٌم، المجهر، انواع المجاهر، 

 المجهري

 االوساط الزرعٌة، انواعها، طرائق التحضٌر، حسب االوساط الزرعٌة

 طرق اخذ العٌنات لالحٌاء المجهرٌة، عزل االحٌاء المجهرٌة، عد االحٌاء المجهرٌة، طرائق العزل والتنقٌة

 ت، الحجم والوزنتشخٌص البكترٌا، شكل البكترٌا، التجمعا

الفطرٌات وتشخٌص الفطرٌات، شكل الفطرٌات، تجمعاتها، الحجم، طرق قٌاس المستعمرات، تشخٌص 

 االعفان والخمائر

 تصبٌغ البكترٌا، التصبٌغ البسٌط

 التصبٌغ التشخٌصً )التفرٌقً(:  تصبٌغ السبورات، التصبٌغ االختٌاري

 فحص حركة االحٌاء بواسطة فحص القطرة المعلقة 

 التركٌز التثبٌطً االدنى )ادنى تركٌز الحداث تثبٌط( باستعمال المضادات الحٌوٌة

 

 

 



 خرٌفًالفصل ال لثانٌة/ المرحلة االتصحر  مكافحة الزراعة / قسمكلٌة                 

  ىهاػخ االهاٟٙ اٌٖؾوا٠ٚخ : المادة

 3.3لوحدات : عملً / عدد ا 3  -نظري  2عات /  عدد السا

 االهاٟٙ اٌٖؾوا٠ٚخىهاػخ 

 ٌٕظوٞ

 اٌّزطٍجبد اٌجئ١خ ٌّؾب١ًٕ اٌقٚو اٌّيهٚػخ فٟ إٌّبٛك اٌٖؾوا٠ٚخ -1

 االّٔبٛ اٌيهاػ١خ اٌّؼزّلح الٍزيهاع إٌّبٛك اٌٖؾوا٠ٚخ -2

ِؾب١ًٕ اٌقٚو اٌّّىٓ ىهاػزٙب فٟ إٌّبٛك اٌٖؾوا٠ٚخ : اٌؼبئٍخ اٌجبمٔغب١ٔخ: اٌجطبٛب االػز١بك٠خ،  -3

 ْ، اٌفٍفًاٌطّبٛب، اٌجبمٔغب

 اٌؼبئٍخ اٌموػ١خ، اٌجط١ـ اٌولٟ، لوع اٌىٍٛخ، اٌق١به -4

 اٌؼبئٍخ اٌض١ِٛخ: اٌجًٖ، اٌضَٛ، ٚاٌؼبئٍخ اٌله١ٔخ: اٌجطبٛب االػز١بك٠خ ٚاٌؾٍٛح -5

 اٌّٛٛٓ االٍٕٟ ٌْغوح اٌي٠زْٛ -6

 اٌزٍم١ؼ فٟ اٌي٠زْٛ -7

 االؽز١بعبد اٌجئ١خ ٌٍي٠زْٛ -8

 إٌٛف إٌجبرٟ ٌٍٕقٍخ -9

 ه إٌق١ً )ثبٌٕٜٛ، ثبٌفَبئً، ثبٌوٚاو١ت(اوضب -11

 إٌجبربد اٌقْج١خ ١ِّيارٙب ٚفٖبئٖٙب -11

 ِٕبفغ االّغبه ٚاٍزؼّبالرٙب 12

 رم١َّبد االّغبه ػٍٝ اٍبً رؾٍّٙب ٌٍظوٚف اٌجئ١خ -13

 ٛوائك اٌزىبصو ٌالّغبه ٚاٌْغ١واد -14

 ّوػ الُ٘ االّغبه ٚاٌْغ١واد -15

 اٌؼٍّٟ

ٌٕجبربد اٌقٚو اٌّىْٛفخ ٚاٌّؾ١ّخ ٚاٌزؼوف ػٍٝ االٌٍ اٌالىِخ الْٔبء اٌج١ٛد رؾ١ٚو اٌزوثخ ٌيهاػخ ا -1

 اٌّؾ١ّخ ٚاالٔفبق

 ر١ٙئخ اٌلا٠بد ٚاٌزؼوف ػٍٝ االٍٚبٛ اٌَّزقلِخ ٌٍيهاػخ اٌّؾ١ّخ -2

 اٌزؼوف ػٍٝ ٔجبربد اٌؼبئٍخ اٌجبمٔغب١ٔخ -3

 اٌزؼوف ػٍٝ ٔجبربد اٌؼبئٍخ اٌموػ١خ -4

 ٍخ اٌض١ِٛخاٌزؼوف ػٍٝ ٔجبربد اٌؼبئ -5

 ى٠بهح ثَبر١ٓ اٌفبوٙخ ٌغوٗ اٌزؼوف ػٍٝ اّغبه اٌي٠زْٛ ٚإٌق١ً -6

 كهاٍبد ِقزجو٠خ ػٍٝ االى٘به ٚؽجٛة اٌٍمبػ فٟ اٌي٠زْٛ ٚإٌق١ً -7

 اٌزله٠ت اٌؼٍّٟ ػٍٝ ٛوق االوضبه اٌقٚوٞ ٚاٌغَٕٟ -8

 رله٠ت ػٍّٟ ػٍٝ ٛوق اٌز١َّل ٚاالٙبفخ ٌىً ِٓ ى٠زْٛ إٌق١ً -9

 ١ٍخ ٌطوق ِىبفؾخ اكغبي اٌجَبر١ٓ ٚاٌوُ ثبٌّج١لادِْب٘لح ؽم -11

 اٌزؼوف ػٍٝ و١ف١خ رىْٛ اٌقْت اٌضبٔٛٞ ٚاالَٔغخ اٌّوٍز١ّ١خ  -11

 ػوٗ ّٔبمط ٌالّغبه ؽَت اٌزم١َّبد اٌّزجؼخ ٌالّغبه  -12

 اٌم١بَ ػ١ٍّب ثزم١ٍُ االٚهاق ٚاٌْغ١واد -13

 الٔزبط اٌْزالدل١بَ اٌطٍجخ ثيهاػخ ثنٚه ػلك ِٓ االّغبه ٚاٌْغ١واد  -14

 اٌم١بَ ثغٌٛخ فٟ ؽلائك اٌى١ٍخ )اٚ اٌم١بَ ثي٠بهح ػ١ٍّخ( -15
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 وقاٌة نبات : المادة

 3.3لوحدات : عملً / عدد ا 3  -نظري  2عات /  عدد السا

 وقاٌة نبات

 الجزء النظري : 

 الحشرات 

 مقدمة عن علم الحشرات -االهمٌة االقتصادٌة لالفات الزراعٌة -1

 العوامل التً ساعدت الحشرات على البقاء والنجاح فً البٌئة -2 

 طرق تكاثر الحشرات -3 

 اسالٌب تغذٌة الحشرات، نماذج الهم الحشرات االقتصادٌة فً العراق -4 

 تالعوامل البٌئٌة المؤثرة فً حٌاة ونشاط الحشرا -5 

 طرق مقاومة الحشرات الضارة -6 

 صور تصنٌع المبٌدات الكٌمٌائٌة -7 

 التشرٌح الخارجً للحلم الزراعً، العوامل المهمة للحلم الزراعً -8 

 طبٌعة حٌاة واضرار االفات غٌر الحشرٌة )القوارض، الطٌور( وطرق مقاومتها -9 

 االمراض النباتٌة 

 تعارٌف لمصطلحات االمراض النباتٌة -اتٌةاالهمٌة االقتصادٌة لالمراض النب -11

 مسببات امراض النباتات الطفٌلٌة )الحٌوٌة( -11 

 مسببات امراض النباتات غٌر الطفٌلٌة )غٌر الحٌوٌة( -12 

 طرق انتشار مسببات امراض النبات الطفٌلٌة الحٌوٌة -13 

 طرق مقاومة امراض النبات االساسٌة فً هذا العلم -14 

 ملًالجزء الع -ب 

 الحشرات 

 الموقع التصنٌفً للحشرات -1

 ممٌزات شعبة مفصلٌة االرجل -2 

 صفوف شعبة مفصلٌة االرجل -3 

 ممٌزات صف الحشرات -4 

 تركٌب جسم الحشرة: الرأس وزوائده، الصدر وزوائده، البطن وزوائدها -5 

 التشكٌل فً الحشرات -6 

 تصنٌف الحشرات وممٌزات رتب الحشرات -7 

 النباتٌة االمراض 

 التعرف على اهم االعراض والعالمات للمسببات المرضٌة النباتٌة -8

 دراسة اعراض امراض المحاصٌل الحقلٌة واسالٌب مقاومتها -9

 دراسة اعراض امراض المحاصٌل البستنٌة واسالٌب مقاومتها -11

 



 ربٌعًالفصل ال لثانٌة/ المرحلة االتصحر  مكافحة الزراعة / قسمكلٌة 

 االٔٛاء اٌغ٠ٛخ : المادة

 2لوحدات : نظري / عدد ا 2عات /  عدد السا

 االٔٛاء اٌغ٠ٛخ

 اٌغيه إٌظوٞ : 

 اٌج١ئخ ِٚفِٙٛٙب ٚػاللزٙب ثبالَٔبْ -1

 إٌّبؿ -2

 اٌطبلخ -3

 اٌؾواهح -4

 اٌو٠بػ ٚاٌؼ١ٍّبد اٌّورجطخ ثبٌو٠بػ -5

 فؼً اٌغ١ٍل -6

 اٌوٛٛثخ اٌغ٠ٛخ -7

 اٌزجقو -8

 االِطبه ٚاٌزَبلٜ-9

 اٌٚجبة، إٌلٜ، اٌجوك، اٌٖم١غ-11

 اٌٚغٜ اٌغٛٞ -11

 اٌغطبء إٌجبرٟ ٕٚفبرٗ-12

 إٌظبَ اٌج١ئٟ-13

 ّخ اٌج١ئ١خ اٌّٛعٛكح فٟ اٌؼواقاالٔظ-14

 اٌغيء اٌؼٍّٟ

 ػٍُ اٌجئ١خ ٚاٌؼٛاًِ اٌّؾ١طخ -1

 كهعخ اٌؾواهح ٚاعٙيح ل١بً كهعخ اٌؾواهح فٟ اٌغٛ ٚاٌزوثخ -2

 بٍخاالّؼبع اٌَّْٟ ٚاعٙيح ل١ -3

 اٌوٛٛثخ ٚاعٙيح ل١بٍٙب فٟ اٌغٛ ٚاٌزوثخ -4

 اٌزَبلٜ، اعٙيح ل١بً اٌّطو، ٚإٌلٜ -5

 اٌو٠بػ ٚاعٙيح ل١بً ٍوػخ ٚارغبٖ اٌو٠بػ -6

 اٌٚغٜ اٌغٛٞ ٚاعٙيح ل١بٍٗ -7

 اٌزجقو ٚاعٙيح ل١بً اٌزجقو -8

َ اٌزوثخ، اعٙيح ل١بً ٕفبد اٌزوثخ، اٌٍّٛؽخ، كهعخ اٌزفبػً، ِىٛٔبد اٌزوثخ ٚؽغٛ -9

 اٌللبئك

اٌج١ئبد إٌجبر١خ اٌطج١ؼ١خ فٟ اٌؼبٌُ ٚاٌؼواق، ث١ئبد االٌت، اٌَٙٛة، اٌَفبٔب، اٌؾْبئِ،  -11

 اٌزٕلها

 اٌغطبء اٌٖؾواٚٞ فٟ اٌؼبٌُ ٚاٌؼواق -11

 إٌظبَ اٌج١ئٟ اٌّبئٟ ػٍٝ االهٗ، إٌجبربد اٌّبئ١خ ٚاٌٍّؾ١خ -12

 اٌغطبء إٌجبرٟ ٌٍغبثبد فٟ اٌؼبٌُ ٚاٌؼواق -13

 ٌّقططبد إٌّبف١خ ِٚفوكارٙب، رغوثخ ؽم١ٍخا -14
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 ادارة مراعً : المادة

 3.3لوحدات : عملً / عدد ا 3  -نظري  2عات /  عدد السا

 لنظري

 أهمٌة المراعً الطبٌعٌة وانتشارها وعالقتها بالعلوم االخرى .-1

 العوامل الطبٌعٌة المإثرة على المراعً الطبٌعٌة-2

 النباتات الرعوٌة وعالقتها بصٌانة التربة والمٌاه .-3

 تؤثٌرات الغطاء النباتً , التصحر االسباب والمعالجات , تثبٌت الكثٌان الرملٌة .-4

اء فً تؤثٌرعملٌة الرعً على فسلجةالنبات, العالقة بٌن موسم الرعً وعملٌة تكوٌن الغذ-5

 النبات

 تؤثٌرعملٌة الرعً على نموالجذور , التربة ,تكاثر النبات وعلى التركٌب النباتً للكساء-6

 نظم الرعً وممٌزاتها .-7

 استغالل المراعً الطبٌعٌة .-8

 دراسة حالة المرعى الطبٌعً .-9

 تصنٌف حالة المرعى وتحدٌد أتجاه حالته .-10

 مناطق الرعً فً العراق.-11

 بذار اراضً المراعً الطبٌعٌة )التكسٌة االصطناعٌة( أعادة-12

 دراسة النباتات السامة والضارة فً اراضً المراعً-13

 زراعة المحاصٌل العلفٌة فً المناطق المتؤخمة للصحاري العراقٌة-14

 سٌالج –درٌس  -طرق حفظ االعالف الخضراء أ-15

 العملً

 ع بعض النماذج للنباتات البرٌةزٌارة الى المراعً المتواجدة فً الكلٌة وجم-1

 الطرق الفنٌة لدراسة نباتات المراعً-2

 الطرق الفنٌة لدراسة نباتات المراعً-3

 زٌارة الى محطة المراعً فً ابوغرٌب-4

 التقٌٌم النوعً للنباتات الرعوٌة-5

 الحمولة الحٌوانٌة وكٌفٌة قٌاسها-6

 لحٌوانات اثناء الرعًزٌارة الى حقول الثروة الحٌوانٌة لمالحظة سلوك ا-7

 كٌفٌة قٌاس معٌار االستغالل-8

 ادارة حٌوانات المرعى-9

 النباتات الغازٌة وكٌفٌة القضاء علٌها-10

 الوصف النباتً لبعض النباتات الرعوٌة المهمة-11

 كٌفٌة استخدام البذار االصطناعً فً العراق-12

 كٌفٌة معالجة حاالت التسمم والنفاخ لحٌوانات المرعى-13

 الوصف النباتً لبعض المحاصٌل العلفٌة-14

 كٌفٌة تصنٌع االعالف الخضراء اما على شكل درٌس او سٌالج-15



 ربٌعًالفصل ال لثانٌة/ المرحلة االتصحر  مكافحة الزراعة / قسمكلٌة                

 اللغة العربٌة : المادة

 2لوحدات : نظري / عدد ا 2عات /  عدد السا

 اللغة العربٌة 

 الجزء النظري

 مٌة،ومٌزتها بٌن اللغات الحٌةأهمٌة اللغة العربٌة لألختصاصات العل -1

 سورة الكهف أسباب النزول -2

 تفسٌر عشرون آٌة مع الحفظ -3

 العربٌة/قواعد فً اإلعرابقواعد اللغة  -4

 المبتدأ والخبر -5

 االحرف المشبهة بالفعل -6

 األفعال الناقصة  -7

 المفاعٌل -8

 األعداد -9

 اإلمالء/قواعد كتابة الهمزة -10

 قواعد كتابة التاء-11

 األدب العربً/مقدمة فً عصور األدب العربً وممٌزات كل عصر وأصوله الفنٌة -12 

 دراسة ونقد لنص شعري قدٌم/قصٌدة الحمامة النائحة ألبً فراس الحمدانً  -13 

 النثر العربً وفنونه -14 

 كتابةاألخطاء الشائعة فً ال -15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ربٌعًالفصل ال لثانٌة/ المرحلة االتصحر  مكافحة الزراعة / قسمكلٌة              

 مبادئ االرشاد الزراعً : المادة

 2لوحدات : نظري / عدد ا 2عات /  عدد السا

 مبادئ االرشاد الزراعً

 الجزء النظري : 

 نبذة تارٌخٌة

 التعرٌف باالرشاد الزراعً

 الزراعًاهمٌة االرشاد 

 مبادئ االرشاد الزراعً: اهمٌة وجود العمل االرشادي. ذكر المبادئ واهمٌة كل منها

 اهداف االرشاد الزراعً: مستوٌات االهداف. خصائص االهداف

 االتصال: التعرٌف بالعملٌة. عناصر العملٌة. العوامل المإثرة فً فاعلٌة االتصال

 القٌادة الرٌفٌة. اهمٌة كل نوع من القٌادةالقٌادة الرٌفٌة: التعرٌف بالقٌادة. تصنٌف 

تبنً وانتشار المستجدات )التقنٌات( الزراعٌة: التعرٌف بالتبنً واالنتشار. مراحل عملٌة 

 التبنً. العوامل المإثرة فً التبنً. تصنٌف فئات المتبنٌن 

ط تخطٌط البرامج االرشادٌة: التعرٌف بالتخطٌط واهمٌته ومبائه. مراحل عملٌة التخطٌ

 للبرنامج االرشادي

طرائق االرشاد الزراعً والوسائل االرشادٌة: تصنٌف الطرائق ومزاٌا ومحددات استخدام كل 

نوع. االعتبارات الواجب مراعاتها فً اختبار الطرٌقة. الوسائل التعلٌمٌة. تصنٌفها 

 واالعتبارات الواجب مراعاتها فً استخدامها 

تقوٌم البرنامج. عناصر عملٌة التقوٌم. مراحل عملٌة تقوٌم البرامج االرشادٌة: التعرٌف ب

 التقوٌم. مجاالت تقوٌم البرنامج االرشادي

 االرشاد الزراعً فً العراق ومراحل تطوره

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ربٌعًالفصل ال لثانٌة/ المرحلة االتصحر  مكافحة الزراعة / قسمكلٌة                

 الحرٌة والدٌمقراطٌة : المادة

 1لوحدات : نظري / عدد ا 1عات /  عدد السا

 الحرٌة والدٌمقراطٌة

 مقدمة عامة -1

 تعرٌف الحرٌة ومعانٌها -2

 التمٌٌز بٌن الحرٌة والفوضوٌة -3

 دراسة فً اهم الحرٌات المدنٌة -4

 دراسة فً اهم الحرٌات السٌاسٌة -5

 تعرٌف الدٌمقراطٌة -6

 اشكال الدٌمقراطٌة -7

 الدٌمقراطٌةمعاٌٌر الدولة  -8

 الدستور الدٌمقراطً -9

 الدولة واشكالها -10

 االنتخابات والدٌمقراطٌة: المفهوم، الشروط، المتطلبات، المقاصد -11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ربٌعًالفصل ال لثانٌة/ المرحلة االتصحر  مكافحة الزراعة / قسمكلٌة             

 تسوٌة وتعدٌل  : المادة

 3.3لوحدات : عملً / عدد ا 3  -نظري  2عات /  عدد السا

 تسوٌة وتعدٌل 

 النظري 

 مقدمة ، نبذة تؤرٌخٌة ، العلوم ذات العالقة ثم اهداف تسوٌة وتعدٌل االراضً  -1

 مستلزمات التطبٌق  –معاٌٌر اختٌار النوع  –انواع التسوٌة  -2

امل التربة عوامل البٌئة والنبات االمور والعوامل الواجب اتباعها قبل البدء بؤعمال لتسوٌة والتعدٌل : عو -3

 والعوامل البشرٌة 

الطرائق غٌر  –الطرائق المباشرة  –طرائق التقدٌر  –التباٌن الطوبوغرافً : عالقته بالتسوٌة والتعدٌل    -4

 المباشرة 

 االغراض  –سبل االستعمال  –تعدٌل االرض بدون انحدار : االهمٌة  -5

 التقٌٌم والتقوٌم  –الحسابات والتقدٌر  –مراحل العمل  –فٌذ طرائق التن –االعمال الحقلٌة  -6

 االعمال الحقلٌة ومراحل العمل  –االغراض  –سبل االستعمال  –تعدٌل االرض بانحدار واحد : االهمٌة  -7

 الحسابات والتقدٌرات والتقٌٌم  -8

 مال الحقلٌة ومراحل العملاالع –االغراض  –سبل االستعمال  –تعدٌل االرض بانحدارٌن : : االهمٌة  -9

 الحسابات والتقدٌرات والتقٌٌم  -10

منحنى  –الكفاءة واالستغاللٌة للمكائن  –معاٌٌر االختبار  –اختٌار المكائن واالالت : انواع المكائن  -11

 االختٌار االمثل 

 استرتٌجٌات التسوٌة والتعدٌل اللٌزري  -12

 الموارد المائٌة  –العوامل البشرٌة  –الطوبوغرافٌة العوامل  –عمل خطة التسوٌة والتعدٌل  -13

 وسبل النجاح  –اوقات التعدٌل  –طبٌعة وانواع المكائن واالالت  -14

 ادارة االراضً مابعد التعدٌل وعملٌات االستزراع  -15

 

 العملً 

 استخدام االجهزة المساحٌة فً تحدٌد المٌول واالنحدارات 2 -1

 م باستخدام الطرائق التقلٌدٌة والحاسوب  5الى  2و 1الى  0.3فٌة للتباٌن اعداد خرائط طوبوغرا 4و 3

 تطبٌق اعمال حقلٌة ومختبرٌة فً التسوٌة والتعدٌل بدون انحدار )استصالح اراضً ( 6و  5

 تطبٌق اعمال حقلٌة ومختبرٌة فً التسوٌة والتعدٌل بانحدار واحد  )نظم ري  ( 8و  7

 ختبرٌة فً التسوٌة والتعدٌل بانحدارٌن  )نظم ري واستصالح اراضً  (تطبٌق اعمال حقلٌة وم 10و 9

 حسابات تحدٌد المكائن واالالت االزمة للتسوٌة والتعدٌل  12و 11

 مشاهدات فدٌو للتسوٌة والتعدٌل اللٌزري  13

 فً حسابات تسوٌة وتعدٌل االراض لالغراض الزراعٌة المختلفة  Serverاستخدام نظام   15و  14

 

 مصادر ال

  1987المساحة المستوٌة فرٌدون مجٌد  -1

  1990هندسة االراضً منٌر عزٌز مرقص  -2

 1981مكائن ومعدات استصالح وتسوٌة الترب مكً مجٌد  -3

 

 



 خرٌفًالفصل ال لثالثة/ المرحلة االتصحر  مكافحة الزراعة / قسمكلٌة            

 ا١ٌٙلهٌٚٛعٟ ٚاٌّٛاهك اٌّبئ١خ : المادة

 3.3لوحدات : عملً / عدد ا 3  -نظري  2عات /  الساعدد 

 ا١ٌٙلهٌٚٛعٟ ٚاٌّٛاهك اٌّبئ١خ

 إٌظوٞ

 ِملِخ ػٓ ا١ٌٙلهٌٚٛعٟ، اٌلٚهح ا١ٌٙلهٌٚٛع١خ

 اٌَم١ٜ، اٌغو٠بْ اٌَطؾٟ، اٌغو٠بْ اٌمبػلٞ، اٌزجقو

اٌفمل فٟ اٌفمل ِٓ اٌَم١ٜ، اٌفمل ثبالٌزمبٛ، اٌفمل ثبٌقيْ االهٟٙ، اٌفمل ثبٌوّؼ اٌؼ١ّك. ا١ّ٘خ 

 ؽَبثبد ا١ٌَؼ

 اٌزجقو ٚفمل اٌّبء ِٓ اٌقيأبد اٌّبئ١خ

ا١ٌَؼ اٌَطؾٟ ٚو١ف رزىْٛ اٌّغبهٞ اٌّبئ١خ. اٌّغبهٞ اٌّبئ١خ اٌلائ١ّخ، اٌّغبهٞ اٌّبئ١خ 

 اٌّزمطؼخ، اٌّغبهٞ اٌّبئ١خ ا١ٌٍّّٛخ

 اٌؾّٛالد اٌؼبٌمخ ٚاٌؾّٛالد اٌنائجخ فٟ اٌّغبهٞ اٌّبئ١خ

 اٌّبئ١خ اٌغٛف١خ أٛاػٙب ٕٚفبرٙبا١ٌّبٖ اٌغٛف١خ، اٌّىبِٓ 

 اٌف١ٚبٔبد، اٍجبة، ِقبٛو

 اٌّٛاهك اٌّبئ١خ ٚا١ّ٘خ اٌّٛاىٔخ اٌّبئ١خ

 اٌؼٍّٟ

 ٛوائك ل١بً اٌَم١ٜ

 ل١بً ٚرمل٠و اٌفمل ِٓ اٌقيأبد اٌّبئ١خ

 اٌٍٛبئً اٌّّىٓ اٍزقلاِٙب فٟ رم١ًٍ اٌفمل ثبٌزجقو ِٓ االٍطؼ اٌّبئ١خ

 اٌّغبهٞ اٌّبئ١خ )االٔٙبه(ل١بً َِٕٛة ا١ٌّبٖ ٚرٖبه٠فٙب فٟ 

 ٛوائك ل١بً اٌغ١٘ ٚاالكٌخ اٌَّزقلِخ فٟ ل١بً اٌغ١٘

 رطج١مبد ؽَبث١خ فٟ ؽووخ ا١ٌّبٖ اٌغٛف١خ

 رطج١مبد فٟ ِٕؾ١ٕبد ا١ٌَؼ، اٌٙب٠لهٚغواف، اٌٙب٠لهٚغواف اٌم١بٍٟ، ٘ب٠لهٚغواف اٌف١ٚبْ

 ٛوائك فًٖ اٌغو٠بْ اٌمبػلٞ فٟ اٌٙب٠لهٚغواف

 

 

 

 

 

 

 



 خرٌفًالفصل ال لثالثة/ المرحلة االتصحر  مكافحة / قسمالزراعة كلٌة 

 فٍَغخ إٌجبد : المادة

 3.3لوحدات : عملً / عدد ا 3  -نظري  2عات /  عدد السا

 فٍَغخ إٌجبد

 إٌظوٞ

 اٌّؾب١ًٌ اٌؾم١م١خ، االٔظّخ اٌغو٠ٚخ، اٌّؼٍمخ

 االٔزْبه، إٌفبم٠خ، اٌغٙل اٌّبئٟ

 إٌزؼ، اٌزْوة

 ٚ اٌؼٖبه٠خ C3  ٚ4Cػ١ٍّخ اٌزّض١ً اٌٚٛئٟ فٟ ٔجبربد 

 ػ١ٍّخ اٌزٕفٌ

 إٌّٛ، اٌَىْٛ، االهرجبع، اٌز١ٕٚل االٕطٕبػٟ

 ِٕظّبد إٌّٛ، االٚو١َٕبد، اٌغ١جو١ٌٕبد، اٌَب٠زٛوب١ٕ٠ٕبد، االص١ٍ١ٓ، ؽبِ٘ االث١َ١َه

 اٌزٛافك اٌٚٛئٟ، ٔجبربد إٌٙبه اٌط٠ًٛ ٚاٌم١ٖو ٚاٌّؼزلي

 اٌؼٍّٟ

 ّؾب١ًٌ )اٌؼ١بهٞ، اٌّٛالهٞ، ِؾب١ًٌ إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ(رؾ١ٚو اٌ

 رغبهة ػٍٝ االٔزْبه ٚاٌؼٛاًِ اٌّئصوح، رؾ١ٚو غْبء إطٕبػٟ

 رؾ١ٚو أظّخ غو٠ٚخ ِؾجخ ٚوبه٘خ ٌٍّبء

 رو١ٍت اٌغو٠ٚبد اٌّؾجخ ٌٍّبء

 إٌفبم٠خ ٚاٌؼٛاًِ اٌّئصوح ف١ٙب )رغبهة(

 ل١بً ٍوػخ إٌزؼ

 ةربص١و اٌغٙل االٚىِٛىٞ ػٍٝ اٌزْو

 رمل٠و اٌغٙل اٌٛىِٛىٞ ثطو٠مخ اٌجٍيِخ

 رمل٠و اٌغٙل اٌّبئٟ ثطو٠مخ اٌمطوح اٌَبلطخ

 

 

 

 

 

 

 

 



 خرٌفًالفصل ال لثالثة/ المرحلة االتصحر  مكافحة الزراعة / قسمكلٌة 

 رٖؾو : المادة

 2لوحدات : نظري / عدد ا 2عات /  عدد السا

 رٖؾو

 فٟ ِفَٙٛ اٌزٖؾو ٚاٌّٖطٍؾبد ماد اٌؼاللخ ثبٌزٖؾو ِملِخ -

ِْىٍخ اٌزٖؾو، ٕٚف اّىبي اٌزٖؾو ٚاٍجبثخ. ِظبه اٌزٖؾو ِٚقبٛوٖ ٚاٌقَبئو إٌبرغخ  -

 ػٕٗ، اٌزٖؾو ػب١ٌّب ٚػوث١ب ِٚؾ١ٍب

 ِْٕؤ اٌزٖؾو. اٌغطبء إٌجبرٟ، اٌٍّٛؽخ، اٌغفبف -

. اٌّٖبكه اٌّبئ١خ ِٚىبفؾخ اٌزٖؾو، اٌّٛالف ِىبفؾخ اٌزٖؾو. اٌيهاػخ ٚاٌيهاػخ اٌلائ١ّخ -

 االكاه٠خ فٟ اٌزٖوف اٌؾٚبهٞ ٚاٌّلٟٔ، اٍزٖالػ االهاٟٙ

اٌىضجبْ اٌو١ٍِخ وّظٙو ِٓ ِظب٘و اٌزٖؾو. رٛى٠غ َِبؽخ اٌىضجبْ اٌو١ٍِخ ِؾ١ٍب ٚأزْبه٘ب  -

ٍٚٚبئً رضج١ذ ػب١ٌّب. ِْٕؤ ِْىٍخ اٌىضجبْ اٌو١ٍِخ. اٌىضجبْ اٌو١ٍِخ ٚاٌىض١جبد اٌو١ٍِخ. ٛوائك 

 ِٚىبفؾخ اٌىضجبْ اٌو١ٍِخ

ٍٚبئً ٚٛوائك ل١بً اٌزٖؾو ٚاٌىضجبْ اٌو١ٍِخ. ل١بً اٌزؼو٠خ. ل١بً لبث١ٍخ اٌزوثخ ػٍٝ  -

 االىاٌخ. ل١بً اٌفمل ٚاالٙبفخ

اٌغفبف ٚاٌزمؾً. رؼو٠ف اٌغفبف ٚاٌزمؾً ٚاٌؼٛاًِ اٌَّججخ ٌّٙب. ٔزبئظ اٌغفبف ٚاٌزمؾً.  -

 اٍب١ٌت اٌزؼب٠ِ ِغ اٌغفبف

االؽزجبً اٌؾواهٞ. ِفَٙٛ االؽزجبً اٌؾواهٞ. اٍجبة االؽزجبً اٌؾواهٞ. ثؼ٘ ٛوائك  -

 ِؼبٌغخ االؽزجبً

ؽٖبك ا١ٌّبٖ. ِفَٙٛ ؽٖبك ا١ٌّبٖ. اٍب١ٌت ؽٖبك ا١ٌّبٖ. اٌؼٛاًِ اٌزٟ رؾلك افز١به ٛوائك  -

 اٌؾٖبك

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ًرٌفخالفصل ال لثالثة/ المرحلة االتصحر  مكافحة الزراعة / قسمكلٌة 

 اقتصادٌات الموارد الطبٌعٌة : المادة

 2لوحدات : نظري / عدد ا 2عات /  عدد السا

 اقتصادٌات الموارد الطبٌعٌة

تعرٌف علم الموارد الطبٌعٌة، اهمٌة الموارد الطبٌعٌة، تصنٌف الموارد الطبٌعٌة، الضوابط  -

 االقتصادٌة الستقالل الموارد الطبٌعٌة

الموارد االرضٌة، مفاهٌم االرض، وظائف االرض، التؤثٌر المتبادل بٌن كل من  أقتصادٌات -

 الموارد االرضٌة والحضاره المشاكل الرئسٌة القتصاد واالرض والسٌاسات المتعلقة بها

الطلب على االرض واستعماالتها، العوامل المإثرة على طلب االراضً، استعماالت االراضً          -

 مالٌه لالرض، االستعمال االحسن واالفضل لالرضالقدرة واالستع

الكثافة االستقالٌة لالرض العوامل المإثرة على الكثافة االستقالٌة لالرض، الزراعة الكثٌفة                   -

 الزراعة الخفٌفة، الحد الكثٌف والحد الخفٌف فً االستقال الزراعً لالرض

موارد االرضٌة، العرض الطبٌعً، العرض عرض الموارد واالرضٌة، مفهوم العرض لل -

 االقتصادي، امكانٌة زٌادة العرض االقتصادي للموارد االرضٌة

الرٌع، مفهوم الرٌع، نظرٌات الرٌع، النظرٌة فً الرٌع )نظرٌة رٌكاردو (االنتقادات التً  -

ارتفاع وجهت الى نظرٌة رٌكاردو فً الرٌع، النظرٌة الحدٌث فً الرٌع، العوامل المإدٌة الى 

رٌع االراضً الزراعٌة، االهمٌة االقتصادٌة للرٌع، االهمٌة االجتماعٌة للرٌع، شعبة الرٌع 

 وتكالٌف العرض البدٌلة 

تؤجٌر وتقسٌم االراضً الزراعٌة، تؤجٌر االراضً بحصته من الناتج الزراعً، فضٌلة تؤجٌر  -

 .تصنٌفالالزراعٌة، اهداف االراضً الزراعٌة  بتنفٌذ ومقطوعة، تقسٌم او تصنٌف االراضً 

، اختٌار  الطرٌقة تقوٌمالٌة، مستلزمات التقوٌم، طرق تقوٌم الموارد االرضٌة الزراع -

 المناسبة للتقوٌم، العوامل المإثرة على قٌم االراضً الزراعٌة، اغراض تقوٌم االراضً 

ازة، بعض نظم الحٌازة الزراعٌة، مفهوم الحٌازة الزراعٌة، انواع الحٌازة، خصائص الحٌ -

 الحٌازة الزراعٌة،  الحٌازه الزراعٌة فً العراق

واقع الموارد االرضٌة فً العراق، الموارد االرضٌة الزراعٌة فً العراق، المشاكل التً  -

 تعانً منها الترب العراقٌة

الموارد المائٌة، عرض الموارد المائٌة، الطلب على الموارد المائٌة، الموارد المائٌة فً  -

 عراق ال

 عرض الموارد المائٌة فً العراق، الطلب على الموارد المائٌة فً العراق  -

الموارد البشرٌه، حجم السكان، حجم القوى العاملة، التركٌب االقتصادي للسكان، كثافة  -

ونمو السكان العالقة بٌن الموارد البشرٌة والموارد االرضٌة، الحجم االمثل للسكان، اسالٌب 

 االمثل للسكان، الموارد البشرٌة فً العراقتحقٌق الحجم 

صٌانة الموارد الطبٌعٌة، مفهوم صٌانة الموارد الطبٌعٌة، العوامل المإثرة على حفظ  -

وصٌانة الموارد الطبٌعٌة، حفظ وصٌانة الوارد الطبٌعٌة فً العراق، حفظ وصٌانة موارد 

 .رٌةالتربة، حفظ وصٌانة موارد الماء، حفظ وصٌانة الموارد البش



 خرٌفًالفصل ال لثالثة/ المرحلة االتصحر  مكافحة الزراعة / قسمكلٌة 

 ر١ُّٖ ٚرؾ١ًٍ اٌزغبهة : المادة

 3.3لوحدات : عملً/ عدد ا 3نظري :  2عات /  عدد السا

 ر١ُّٖ ٚرؾ١ًٍ اٌزغبهة

 إٌظوٞ

 ِواعؼخ فٟ االؽٖبء

 اٌزغبهةاٌمٛاػل االٍب١ٍخ ٌز١ُّٖ اٌزغبهة، اٌؼٕبٕو االٍب١ٍخ ٌز١ُّٖ 

 رؼبه٠ف ِٚفب١ُ٘ اٌّٖطٍؾبد فٟ ر١ُّٖ اٌزغبهة

 اٌز١ُّٖ اٌؼْٛائٟ اٌىبًِ

 ر١ُّٖ اٌمطبػبد اٌؼْٛائ١خ اٌىبٍِخ

 ر١ُٖ اٌّوثغ اٌالر١ٕٟ

 اٌزغبهة اٌؼب١ٍِخ

 رٖب١ُِ اٌمطبػبد إٌّْمخ

 االهرجبٛ ٚاالٔؾلاه اٌقطٟ

 ِواعؼخ ػبِخ

 اٌؼٍّٟ

 رطج١مبد ػبِخ فٟ االؽٖبء

 االٍب١ٍخ ٌز١ُّٖ اٌزغبهة، اٌؼٕبٕو االٍب١ٍخ ٌز١ُّٖ اٌزغبهةرطج١مبد فٟ اٌمٛاػل 

 رطج١مبد فٟ رؼبه٠ف ِٚفب١ُ٘ اٌّٖطٍؾبد فٟ ر١ُّٖ اٌزغبهة

 رطج١مبد فٟ اٌز١ُّٖ اٌؼْٛائٟ اٌىبًِ

 رطج١مبد فٟ ر١ُّٖ اٌمطبػبد اٌؼْٛائ١خ اٌىبٍِخ

 رطج١مبد فٟ ر١ُٖ اٌّوثغ اٌالر١ٕٟ

 رطج١مبد فٟ اٌزغبهة اٌؼب١ٍِخ

 فٟ رٖب١ُِ اٌمطبػبد إٌّْمخ رطج١مبد

 رطج١مبد فٟ االهرجبٛ ٚاالٔؾلاه اٌقطٟ

 ِواعؼخ ػبِخ

 

 

 

 

 

 



 خرٌفًالفصل ال لثالثة/ المرحلة االتصحر  مكافحة الزراعة / قسمكلٌة         

  Soil, plant and water analysisتحلٌل التربة والماء والنبات   : المادة

 3.3لوحدات : عملً/ عدد ا 3نظري :  2عات /  عدد السا

 Soil, plant and water analysisتحلٌل التربة والماء والنبات  

 الجزء النظري :

 مقدمة حول تحلٌل التربة والماء والنبات -1

 الحصول على العٌنات -2

 استعراض بعض المفاهٌم االساسٌة فً مجال التحلٌل الكمً -3

 دقة التحالٌلمعالجة النتائج والتحقق من  -4

 طرق التحلٌل الوزنً -5

 طرق التحلٌل الحجمً -6

 طرق التحلٌل الكهربائٌة -7

 طرق التحلٌل المعتمدة على قٌاس الطٌف -8

 طرق التحلٌل المعتمدة على قٌاس طٌف االمتصاص الذري -9

 طرق التحلٌل المعتمدة على قٌاس طٌف االنبعاث الذري -10

 مجال التحلٌل المعدنً والكمً استخدام االشعة السٌنٌة فً -11

 استخدام النظائر المشعة والمستقرة فً مجال التحلٌل الكمً للعناصر -12

  

 الجزء العملً

 اخذ عٌنات التربة وتهٌئتها للتحلٌل -1

 اخذ العٌنات النباتٌة وعٌنات المٌاه -2

 حساب وتهٌئة المحالٌل القٌاسٌة -3

 EC والـ pHتحضٌر المستخلصات وقٌاس الـ  -4

 CECتقدٌر الصور المتبادلة والسعة التبادلٌة لالٌونات الموجبة  -5

 تقدٌر مستوى الكربون العضوي -6

 تقدٌر النتروجٌن الجاهز والبوتاسٌوم الجاهز -7

 تقدٌر الفسفور الجاهز -8

 تقدٌر محتوى التربة الكلً من العناصر -9

 X-Rayالتحلٌل المعدنً بواسطة جهاز الـ  -10

 جهد االكسدة واالختزال للتربة تعٌٌن -11

 هضم العٌنات النباتٌة وتعٌٌن محتواها من العناصر -12

 الطالب بطرق التحلٌل االلٌة للعناصر  تعرٌف -13
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 فٌزٌاء تربة : المادة

 3.3لوحدات : عملً/ عدد ا 3نظري :  2عات /  عدد السا

 فٌزٌاء تربة

 إٌظوٞ

 ِملِخ ٚرؼو٠ف ػٍَٛ اٌزوثخ ِٚٛلغ ف١ي٠بء اٌزوثخ ف١ٙب ٚثؼ٘ اٌؼاللبد ماد اٌٍٖخ

َٔغخ اٌزوثخ ٚرٛى٠غ اؽغبَ اٌللبئك: ٛوائك ا٠غبك اؽغبَ اٌللبئك، ِضٍش إٌَغخ، لبْٔٛ 

 ٍزٛوٌ

 ١ب  ٚو١ّ١بئ١ب  اٌَّبؽخ إٌٛػ١خ ٌٍزوثخ ٚٛوائك رؼ١ٕٙب ف١ي٠بئ

 ثٕبء اٌزوثخ: رؼو٠فٗ ٚا١ّ٘زٗ ٚو١ف١خ كهاٍزٗ

 ٛوائك كهاٍخ ثٕبء اٌزوثخ ٚكالئً ثٕبء اٌزوثخ

 صجبر١خ رغّؼبد اٌزوثخ ٚٛوائك كهاٍزٙب ٚاٌؼٛاًِ اٌّئصوح فٟ رى٠ٛٓ اٌزغّؼبد

 ِبء اٌزوثخ ٚ فٖبئٔ اٌّبء اٌؼبِخ

 فٖبئٔ اٌّبء اٌّزؼٍمخ ثبالٍٚبٛ اٌَّب١ِخ )اٌزوثخ(

 ِبء اٌزوثخ ٚٛوائك اٌزؼج١و ػٕٙب ٚل١بٍٙبٛبلخ 

 عو٠بْ اٌّبء فٟ اٌزوة اٌّْجؼخ

 عو٠بْ اٌّبء فٟ اٌزوة غ١و اٌّْجؼخ

 غ١٘ اٌّبء فٟ اٌزوثخ: ٛوائك ل١بٍٗ ِٚؼبكالرٗ

 ٘ٛاء اٌزوثخ ٚاٌَؼخ اٌٙٛائ١خ ٚاٌزجبكي اٌغبىٞ فٟ اٌزوثخ

 اٌؼٍّٟ                           ؽواهح اٌزوثخ ٚكهعخ ؽواهح اٌزوثخ ٍٚو٠بْ اٌؾواهح فٟ اٌزوثخ  

 ربص١و افزالف َٔغخ اٌزوثخ فٟ َِه اٌّبء ٚٛوائك اٌزؼج١و ػٓ اٌّؾزٜٛ اٌّبئٟ ٌٍزوثخ ٚل١بٍٗ

 رؾ١ًٍ اؽغبَ كلبئك اٌزوثخ ثبٍزقلاَ إٌّبفً ٚاٌّىضبف ٚ اٌّبٕخ

 رؾ١ًٍ اؽغبَ رغّؼبد اٌزوثخ ٚرمل٠و صجبر١زٙب ثطو٠مخ إٌقً اٌوٛت

 خ اٌظب٘و٠خ ٚاٌؾم١م١خ ٚؽَبة اٌَّب١ِخ اٌى١ٍخل١بً وضبفخ اٌزوث

 رمل٠و ِٕؾٕٝ إٌٛف اٌوٛٛثٟ ٌزوة ِقزٍفخ إٌَغخ

 ل١بً اال٠ٖب١ٌخ اٌّبئ١خ اٌّْجؼخ فٟ اػّلح روثخ ِزغبَٔخ

 ل١بً غ١٘ اٌّبء فٟ اػّلح اٌزوثخ افم١خ ٚػّٛك٠خ

 ل١بً اٌَّبؽخ إٌٛػ١خ ٌّبكح اٌزوثخ

 ٌوٛٛث١خ فٟ اٌزوثخٛوائك ل١بً اٌْل اٌوٛٛثٟ ٚاٌّؾز٠ٛبد ا

 ل١بً ؽواهح اٌزوثخ

 ل١بً ر٠ٛٙخ اٌزوثخ
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 3تطبٌقات فً الحاسوب  : المادة

 1.3لوحدات : عملً/ عدد ا 3عات /  عدد السا

 3تطبٌقات فً الحاسوب 

 النظري

انواع الملفات التً ٌتكون منها برنامج اس بً اس اس، كٌفٌة تشغٌل البرنامج اس بً اس 

 اس، نوافذ برنامج اس بً اس اس

 محرر البٌانات، اوامر القائمة عرض، اوامر القائمة بٌانات

 العملٌات التً ٌتم اجراءها على المتغٌرات وصفاتها فً نافذة محرر البٌانات

 اوامر القائمة تحوٌل

 لتحلٌل االحصائً للبٌانات من خالل اوامر قائمة تحلٌلا

 االحصاء الوصفً، جداول التوزٌع التكراري، مقاٌٌس االحصاء الوصفً

 ، اختبار تً للعٌنات المستقلة Tاختبار الفروقات بٌن المتوسطات باستخدام اختبار 

 اختبار تً للعٌنات غٌر المستقلة

 اختبار تً لعٌنة واحدة ووسط فرضً

 ٌل التباٌن تحل

 تحلٌل التباٌن لمعٌار واحد

 تحلٌل التباٌن لمعٌارٌن

 االختبارات الال معلمٌة ومربع كاي

 معامل االرتباط الخطً البسٌط

 معامل االنحدار الخطً، الرسم البٌانً للمتغٌرات من خالل اوامر القائمة رسم
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 رمبٔبد اٌوٞ ٚاٌجيي : المادة

 3.3لوحدات : عملً/ عدد ا 3نظري :  2عات /  عدد السا

 رمبٔبد اٌوٞ ٚاٌجيي

 إٌظوٞ

 ِفَٙٛ اٌوٞ، ِٖبكه ١ِبٖ اٌوٞ، ٔٛػ١خ ١ِبٖ اٌوٞ

 فٖبئٔ اٌزوثخ اٌف١ي٠بئ١خ اٌّورجطخ ثبٌوٞ

 صٛاثذ هٛٛثخ اٌزوثخ، ؽووخ اٌّبء فٟ اٌزوثخ، غ١٘ اٌّبء ػاللخ اٌّبء ثبٌزوثخ ،

 ل١بٍبد ِبء اٌوٞ

 االٍزٙالن اٌّبئٟ ٌٍٕجبد

 االؽز١بعبد اٌّبئ١خ ٚعلٌٚخ اٌوٞ

 ٔمً ٚرٛى٠غ ١ِبٖ اٌوٞ ، ؽووخ اٌّبء فٟ االٔبث١ت ٚاٌمٕٛاد اٌّفزٛؽخ

 وفب٠خ ٚوفبءح ٚرٕبٍك اٌوٞ

 ٛوائك اٌوٞ اٌزم١ٍل٠خ

 ٛوائك اٌوٞ اٌؾل٠ش

 َ اٌجيي. ِٖبكه اٌّبء اٌيائل. ػاللخ اٌجيي ثّٕٛ ٚأزبع١خ إٌجبدِفٙٛ

 اٌجيي ٍِٚٛؽخ اٌزوثخ ، ِزطٍجبد اٌغًَ ٚاٌزٛاىْ اٌٍّؾٟ

 أٛاع اٌّجبىي: اٌّجبىي اٌّفزٛؽخ. اٌّجبىي اٌّغطبح

 اٌَّبفخ ث١ٓ اٌّجبىي اٌؾم١ٍخ. ١ٕبٔخ اٌّجبىي

 اٌؼٍّٟ

 َِؼ االهٗ ٚهٍُ فو٠طخ وٕزٛه٠خ

 ٚؽَبة و١ّخ اٌؾفو ٚاٌوكَر١ُّٖ لٕبح هٞ 

 ل١بً هٛٛثخ اٌزوثخ

 ل١بً اٌّبء ثطوائك ِقزٍفخ

 ل١بً غ١٘ اٌّبء

 رطج١مبد فٟ ؽَبة االٍزٙالن اٌّبئٟ

 رطج١مبد فٟ ؽَبة االؽز١بعبد اٌّبئ١خ ٌٍٕجبد

 رطج١مبد فٟ ؽَبة و١ّخ ا١ٌّبٖ ٚفزواد اٌوٞ

 رطج١مبد فٟ ؽَبة وفب٠خ ٚوفبءح ٚرٕبٍك رٛى٠غ ١ِبٖ اٌوٞ

 هاد اٌّٚقبد. ى٠بهح ِؾطخ اهٕبك ع٠ٛخؽَبة لل

 اٌزؾو٠بد اٌّطٍٛثخ الْٔبء اٌّجبىي، اٌزؾو٠بد االٍزىْبف١خ ٚاٌزٕف١ن٠خ

 ل١بً اال٠ٖب١ٌخ اٌّبئ١خ اٌّْجؼخ فٟ اٌؾمً فٛق ٚرؾذ َِزٜٛ اٌّبء اٌغٛفٟ

 رطج١مبد فٟ ؽَبثبد اٌَّبفخ ث١ٓ اٌّجبىي، رؾذ ظوٚف عو٠بْ َِزمو

 ٌجييى٠بهح ١ِلا١ٔخ الؽل ِْبه٠غ ا
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 اجهادات بٌئٌة : المادة

 3.3لوحدات : عملً/ عدد ا 3نظري :  2عات /  عدد السا

 اجهادات بٌئٌة

 النظري

 عناصر البٌئة -1

 عناصر التصحر -2

 االجهادات المائٌة  -3

 االجهادات الملحٌة-4

 اجهادات التربة الكلسٌة-5

 اجهادات الترب الجبسٌة -6

 اجهادات الرص والمعوقة المٌكانٌكٌة -7

 اجهادات الترب الرملٌة -8

 االجادات المناخٌة-9

 اجهادات التهوٌة -10

 االجهادات الحرارٌة -11

 اجهادات التغذٌة -12

 االجهادات المرضٌة -13

 ادات النباتتحوٌرات المنطقة الجذرٌة لتخفٌف اجه -14

 العملً

 قٌاسات المحتوى الرطوبً للترب مختلفة النسجة -1

 قٌاسات الكثافة الظاهرٌة للترب مختلفة النسجة -2

 منحنى الوصف الرطوبً للترب الصحراوٌة -3

 تقدٌر تؤثٌر المحتوى الكلسً للتربة فً خصائص الترب الصحراوٌة -4

 ئص الترب الصحراوٌةتقدٌر تؤثٌر المحتوى الجبسً للتربة فً خصا -5

 تقدٌر تؤثٌر الرص فً خصائص الترب الصحراوٌة -6

 تقدٌر الصفات الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة  والمعدنٌة للترب الرملٌة-7

 دراسة تؤثٌر عناصر المناخ فً خصائص الترب الصحراوٌة -8

 تقدٌر المحتوى الكلً للغازات فً الترب الصحراوٌة -9

 الترب الصحراوٌة تقدٌر انتقال الحرارة فً-10

 تقدٌر المستوى الخصوبً للترب الصحراوٌة -11

 دراسة االنواع المختلفة من االحٌاء المجهرٌة للترب الصحراوٌة -12

 اتباع طرق مختلفة لتحوٌر جذور النباتات النامٌة فً الترب الصحراوٌة-14+13

 



 ربٌعًالفصل ال لثالثة/ المرحلة االتصحر  مكافحة الزراعة / قسمكلٌة 

 بٌئة صحراوٌة : المادة

 2لوحدات : نظري / عدد ا 2عات /  عدد السا

 بٌئة صحراوٌة

 تصنٌف وجغرافٌة الصحاري -2+1

 الخصائص المناخٌة للصحاري الحارة -4+3

العالقة بٌن المطر والمحتوى المائً للتربة، حل التمارٌن المتعلقة بالعالقة بٌن  -7+6+5

 للتربة فً الصحراءالمطر والمحتوى المائً 

 الجفاف واالقالٌم الجافة والتصحر -9+8

 انماط االقالٌم الجافة والصحاري -11+10

 النباتات الصحراوٌة وانواعها وطرٌقة تكٌفها مع المناخ الصحراوي -13+12

 صحراء ومناخ العراق - 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ربٌعًالفصل ال لثالثة/ المرحلة االتصحر  مكافحة الزراعة / قسمكلٌة 

 تحسس نائً : المادة

 3.3لوحدات : عملً/ عدد ا 3نظري :  2عات /  عدد السا

 تحسس نائً

 لنظري

 المقدمة: تارٌخ االستشعار عن بعد واالهداف

 الطاقة الكهرومغناطٌسٌة واجزاء الطٌف الكهرومغناطٌسً

 تفاعالت الطاقة الكهرومغناطسٌة

 االنعكاسٌة الطٌفٌة والعوامل المإثرة علٌها

 التصوٌر الجوي ومراحل تطوره

 انواع وخصائص الصور الجوٌة

 قواعد تصنٌف الصور الجوٌة وتطبٌقاتها

 انواع وصفات المنصات واالقمار الصناعٌة فً العالم

 المتحسسات:  انواعها وصفاتها

 الصور الفضائٌة: انواعها وصفاتها

 تحسٌن الصور الفضائٌة

 طرق تصنٌف الصور الفضائٌة

 ستشعار عن بعدتطبٌقات فً اال

 واستخداماتها GISانظمة المعلومات الجغرافٌة 

 العملً

 تطبٌقات على تفسٌر الصور الجوٌة واعداد الخرائط

 الصور الفضائٌة والحزم الطٌفٌة

 كٌفٌة استٌراد وتصدٌر الصور الفضائٌة باستخدام برنامج اٌرداس

 دمج الحزم الطٌفٌة والتحسٌن المكانً

 المنتظم وغٌر المنتظم للمناطق تحت الدراسةقطع الصورة الفضائٌة 

 تطبٌقات على طرق تحسٌن ومعالجة الصور الفضائٌة، التحسٌن الرادٌومتري والطٌفً

 تفسٌر البٌانات الفضائٌة: التفسٌر البصري 

 تفسٌر البٌانات الفضائٌة: التفسٌر االلً 

 تصنٌف المرئٌة: التصنٌف غٌر الموجه

 التصنٌف الموجه

 الئل الطبٌعٌة، دلٌل الغطاء الخضري، الماء، المعادن، التربةاستعمال الد

 تطبٌقات على الصور الفضائٌة

 

 



 ربٌعًالفصل ال لثالثة/ المرحلة االتصحر  مكافحة الزراعة / قسمكلٌة               

 كٌمٌاء التربة : المادة
 3.3عملً/ عدد الوحدات :  3نظري :  2عدد الساعات /  

 كٌمٌاء التربة
 النظري

مقدمة: اهمٌة دراسة كٌمٌاء التربة، المادة العضوٌة فً التربة، مصادر المادة العضوٌة، التركٌب العام للمواد 
 العضوٌة فً التربة، تحلل المادة العضوٌة.

تكوٌن الدبال: الخواص االساسٌة للمواد الدبالٌة، المجامٌع االساسٌة للمواد الدبالٌة، التداخل بٌن الغروٌات 
 عدنٌة والعضوٌة فً التربة، المادة العضوٌة وخصوبة التربة.الم

تركٌب وخصائص محلول التربة، طبٌعة االتزان الكٌمٌائً، القوة االٌوٌنة، فعالٌة وتركٌز االٌونات فً 
 المحالٌل، تركٌب محلول التربة.

تفاعالت االكسدة التفاعالت الخاصة بانطالق البروتونات وااللكترونات، تفاعالت االحماض والقواعد، 
 واالختزال، الطرائق المستخدمة للحصول على محلول التربة.

التداخالت بٌن محلول التربة وسطح الطور الصلب، مصادر الشحنة على سطوح غروٌات التربة، الصفات 
 الخاصة بسطح االنفصال بٌن الطورٌن الصلب والسائل، توزٌع االٌونات والجهد الكهربائً.

ة لنظرٌة الطبقة الكهربائٌة المزدوجة، التوازن بٌن قوى التجاذب والتنافر بٌن الدقائق، التطبٌقات العملٌ
 االمتزاز السالب

التبادل االٌونً، السعة التبادلٌة الكاتٌونٌة للتربة، االهمٌة التطبٌقٌة للسعة التبادلٌة الكاتٌونٌة، قٌاس السعة 
 التبادلٌة الكاتٌونٌة.

 لمعادالت الفٌزٌوكٌمٌائٌة، المعادالت الكٌمٌائٌة، السعة التبادلٌة االنٌونٌة للتربة.معادالت التبادل االٌونً، ا
 اتزان االذابة فً التربة

  CaCO3-H2O-CO2، نظام  CO2-H2Oاتزان الكاربونات، نظام 
 اتزان الفسفور، تؤٌن الفسفور فً التربة، تفاعالت الفسفور فً التربة.

-Al2O3منحنٌات اذابة الفسفور فً نظام  -محلول التربة -م التربةالجهد الكٌمٌائً لالٌونات فً نظا
Fe2O3-CaO-P2O5-H2O  

حموضة وقلوٌة التربة، اهمٌة دراسة درجة تفاعل التربة، مصادر الحموضة فً التربة، طرائق قٌاس 
 الحموضة والقلوٌة، تؤثٌر درجة التفاعل على السعة التبادلٌة الكاتٌونٌة. 

، حموضة وقلوٌة ترب المناطق الجافة وشبه الجافة،  soil bufferingفرٌة التربة منحنٌات التعادل، ب
 الترب الكلسٌة، الترب الجبسٌة.

 العملً
 اخذ عٌنات التربة من الحقل وتحضٌرها للتحلٌالت الكٌمٌائٌة

 فصل محلول التربة بطرٌقة التفرٌغ
 فصل محلول التربة بطرٌقة الترشٌح

 pHتقدٌر درجة التفاعل 
 ECٌر االٌصالٌة الكهربائٌة تقد

 تقدٌر االٌونات الذائبة فً مستخلصات التربة بطرٌقة التسحٌح
 تقدٌر الصودٌوم والبوتاسٌوم باستخدام جهاز اللهب الضوئً

 تقدٌر الكبرٌتات فً مستخلصات التربة بواسطة السبكتروفوتومٌتر
 تقدٌر االٌونات ا لموجبة المتبادلة فً التربة

 Walkley Blackعضوٌة بطرٌقة تقدٌر المادة ال
 فصل مادة التربة العضوٌة الى مكوناتها

 تقدٌر كاربونات الكالسٌوم فً التربة
 تقدٌر الجبس فً التربة

 استخدام البرامجٌات فً حساب القوة االٌونٌة والفعالٌة االٌونٌة والمزدوجات االٌونٌة

 

 

 



 المرحلة الثالثة الفصل الربٌعً/ التصحر  مكافحة الزراعة / قسمكلٌة              

 عالقة التربة بالماء والنبات : المادة

 3.3عملً/ عدد الوحدات :  3نظري :  2عدد الساعات /  

 عالقة التربة بالماء والنبات

 النظري

 الماء خواصه ووظائفه

 الخواص الفٌزٌائٌة للتربة وتاثٌرها فً نمو النبات

 نمو النبات الخواص الكٌمٌائٌة للتربة وتاثٌرها فً

 عالقة المحتوى المائً بجهد ماء التربة ، حركة الماء واالمالح فً التربة

 الماء وعالقته بنمو النبات

 الجو واستعمال النماذج الرٌاضٌة لوصفها –النبات  –الماء وجهد الماء فً نظام التربة 

 كفاءة استعمال الماء من قبل النبات والعوامل المإثرة

 وٌة واحٌاء التربة المجهرٌة بنمو النباتعالقة المادة العض

 تحوٌر المنطقة الجذرٌة للتخفٌف من اجهادات النبات

 تخفٌف اجهادات الماء فً النبات

 تخفٌف اجهادات الرص والمقاومة المٌكانٌكٌة

 تخفٌف اجهادات التهوٌة

 تخفٌف االجهاد الحراري

 تخفٌف اجهادات الملوحة

 العملً

 الجذرٌة فً ترب مختلفة النسجةمقارنة نمو وتطور االنظمة 

 تاثٌر الكثافة الظاهرٌة للتربة فً نمو الجذور وتطورها )رص التربة(

 تاثٌر االمالح فً تطور النظام الجذري وامتصاص االٌونات

 قٌاس معدل النتح الٌومً لنباتات مختلفة

 قٌاس تاثٌر المساحة الكلٌة لالوراق وكثافة النظام الجذري فً معدل النتح

 ئق تقدٌر جهد الماء فً النباتطرا

 



 / المرحلة الثالثة الفصل الربٌعًالتصحر  مكافحة الزراعة / قسمكلٌة              

 حصاد المٌاه : المادة

 2نظري / عدد الوحدات :  2عدد الساعات /  

 حصاد المٌاه

المحددة مقدمة )تعرٌف حصاد المٌاه، المكونات الرئٌسٌة لنظام حصاد المٌاه، العوامل  -1

 لنظام حصاد المٌاه، فوائد حصاد المٌاه(

 تقنٌات حصاد مٌاه االمطار -2

 تقنٌات حصاد مٌاه االودٌة )السٌول( -3

اعتمادٌة توفٌر المٌاه ، كمٌة االمطار التجمٌعٌة، تقدٌر مساحة المستجمع، تقدٌر  -4+5

 السعة التخزٌنٌة

 ستخدام طرٌقة االتزان المائًتقدٌر التغذٌة الجوفٌة من نظام حصاد االمطار با -6

 العوامل المإثرة على كمٌات الحصاد المائً -7

 عوامل تعمٌم نظام حصاد مٌاه االمطار -8

 اسس التخطٌط لمشروعات الحصاد المائً -9

 الخزانات المائٌة -10

 الترسبات فً الخزانات وعمرها االفتراضً -11

 السدود -12

 انواع السدود ومكوناتها -13

 ار السدودانهٌ -14

 االستغالل االمثل للسدود القائمة بقصد رفع مستوى الموارد المائٌة فً العراق -15

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خرٌفًالفصل ال لرابعة/ المرحلة االتصحر  مكافحة الزراعة / قسمكلٌة             

 ٔٛػ١خ ا١ٌّبٖ : المادة

 3.3لوحدات : عملً/ عدد ا 3نظري :  2عات /  عدد السا

 ا١ٌّبٖٔٛػ١خ 

 إٌظوٞ

 كٚه اٌوٞ فٟ اٌزٛاىْ اٌّبئٟ ٚاٌٍّؾٟ فٟ اٌزوثخ

 ٕالؽ١خ ١ِبٖ اٌوٞ

 ٔٛػ١خ ١ِبٖ اٌو ٞ ٚاٌّئّواد اٌّؼزّلح ٌزم١١ُ ٔٛػ١خ ١ِبٖ اٌوٞ

 أظّخ ر١ٕٖف ١ِبٖ اٌوٞ

 ٔٛػ١خ ١ِبٖ اٌوٞ فٟ اٌؼواق

 اٌؼاللخ ث١ٓ ٔٛػ١خ ١ِبٖ اٌوٞ ٚاٌّؾٖٛي اٌيهاػٟ ٚاٌزوثخ ٚإٌّبؿ

 ٔٛػ١خ ١ِبٖ اٌوٞ ٚرمبٔبد اٌوٞاٌؼاللخ ث١ٓ 

 رمبٔبد اٍزقلاَ ا١ٌّبٖ اٌّبٌؾخ ٌٍوٞ

 ا١ٌّبٖ اٌؼبكِخ ٚرم١ٕبد اٍزقلاِٙب ا٢ِٓ ٌٍوٞ

 ١ِبٖ االثبه ٚرم١ٕبد اٍزقلاِٙب ٌٍوٞ

 اٌؼٍّٟ

 ٛوق افن ػ١ٕبد ا١ٌّبٖ ِّضٍخ ٌّٖله ِبئٟ

 عّغ ػلك ِٓ ػ١ٕبد ١ِبٖ اٌوٞ ١ِٚبٖ اٌجيي ِٓ ِٖبكه ِقزٍفخ

ٚاال٠ٛٔبد اٌّٛعجخ ٚاٌَبٌجخ ٚاٌؼٕبٕو اٌٖغوٜ  pHٚاٌـ ECو١ّ١بئ١ب ٚل١بً اٌـ رؾ١ًٍ اٌؼ١ٕبد

 وبٌجٛهْٚ ٚإٌزواد 

 اٌّئّواد اٌّؼزّلح فٟ رم١١ُ ١ِبٖ اٌوٞ

 أظّخ ر١ٕٖف ١ِبٖ اٌوٞ

 ر١ٕٖف ١ِبٖ اٌوٞ اٌزٟ رُ رؾ١ٍٍٙب ؽَت ٛوق اٌزٖب١ٔف اٌْبئؼخ ٚرؾل٠ل ٕالؽ١زٙب ٌٍوٞ

 ٔٛػ١خ ١ِبٖ اٌوٞ فٟ اٌؼواق

اعواء رغوثخ ٍٕبك٠ٓ ثبٍزقلاَ ٔٛػ١بد ١ِبٖ ِقزٍفخ ِٓ ١ِبٖ اٌوٞ اٌزٟ رّذ كهاٍزٙب ِٓ لجً 

 اٌطالة ٌّؼوفخ ربص١و٘ب فٟ إٌّٛ

 

 

 

 

 

 



 لخرٌفًالفصل ا لرابعة/ المرحلة االتصحر  مكافحة الزراعة / قسمكلٌة             

 اٌز١ّٕخ اٌَّزلاِخ فٟ إٌّبٛك اٌٖؾوا٠ٚخ : المادة

 2لوحدات : نظري / عدد ا 2عات /  عدد السا

 اٌز١ّٕخ اٌَّزلاِخ فٟ إٌّبٛك اٌٖؾوا٠ٚخ 

 إٌظوٞ

 اٌزؼو٠ف ثبٌٕظُ اٌجئ١خ ٌٍيهاػخ اٌَّزلاِخ -1

 ِجبكٞء ث١ئخ اٌيهاػخ اٌَّزلاِخ )اٍزقلاَ ِٛاهك ِزغلكح(  -2

 رم١ًٍ اٌّٛاك اٌَبِخ فٟ اٌج١ئخ اٌيهاػ١خ -3

 فبظ ػٍٝ اٌزوثخ( اٌؾفبظ ػٍٝ اٌّٛاهك اٌطج١ؼ١خ )اٌؾ -4

 اٌؾفبظ ػٍٝ ا١ٌّبٖ  -5

 اٌؾفبظ ػٍٝ اٌطبلخ -6

 اٌؾفبظ ػٍٝ اٌجنٚه ٚاٌزمبٚٞ -7

 اٌؾفبظ ػٍٝ هإإً االِٛاي فٟ إٌظبَ اٌيهاػٟ اٌَّزلاَ -8

 اكاهح اٌؼاللبد اٌج١ئ١خ ث١ٓ اٌّىْٛ اٌجٕبرٟ ٚاٌؾ١ٛأٟ -9

 رؼي٠ي اٌّغزّغ إٌجبرٟ ٌٍىبئٕبد اٌّف١لح -11

 اٌّغن٠بد )رل٠ٚو اٌؼٕبٕو( ٔظبَ رل٠ٚو -11

 الزٖبك٠بد اٌيهاػخ إٌظ١فخ  -12

 اٌضوٚح اٌجْو٠خ ِٚجبكٞء اٌج١ئخ اٌَّزلاِخ – 13

 اٌزٛعٗ ٔؾٛ االٔزبط اٌيهاػٟ اٌَّزلاَ -14

 

 اٌؼٍّٟ 

 اٌيهاػخ ثلْٚ ؽواصخ -1

 رطج١مبد اٌيهاػخ اٌَّزلاِخ -2

 اٌؾمٛي اٌّىْٛفخ -3

 اٌيهاػخ اٌّؾ١ّخ -4

 اٌفٛائل ٚاٌّؼٛلبد ١bag cultureبً اٌيهاػخ فٟ او -5

 اٌيهاػخ اٌّزلافٍخ ٚاٌّزوافمخ -6

 رؼم١ُ اٌزوثخ ثبٌطبلخ ا١ٌَّْخ -7

 رؼم١ُ اٌزوثخ ثبٌجقبه -8

  IPM  ٚICMاالكاهح اٌّزىبٍِخ  -9+11

 اٍزقلاَ اٌَّزقٍٖبد إٌجبر١خ فٟ ِىبفؾخ االِواٗ ٚاالكغبي -11+12

ٚاٌجالٍز١ى١خ فٟ رم١ًٍ ٙوه االكغبي ٚاٌزجى١و فٟ االٔزبط اٍزقلاَ االغط١خ اٌؾ١خ  -13+14

 ٚعٛكح اٌّؾٖٛي

 

 



 خرٌفًالفصل ال لرابعة/ المرحلة االتصحر  مكافحة الزراعة / قسمكلٌة         

 اكاهح ا١ٌّبٖ اٌغٛف١ٗ : المادة

 2لوحدات : نظري / عدد ا 2عات /  عدد السا

 اكاهح ا١ٌّبٖ اٌغٛف١ٗ

 االكاهح اٌَّزلاِخ ٌّٛاهك ا١ٌّبٖ اٌغٛف١خ  -1

 اٌمٚب٠ب اٌوئ١َ١خ ٚاٌزؾل٠بد -2

 رؾ١ًٍ َِزٜٛ اعبهح ا١ٌّبٖ اٌؾٛف١خ -3

 ر١ٕٛف ِٛاهك ا١ٌّبٖ اٌغٛف١خ  -4

 االٔزبط االِٓ ٚاالٍزٕياف -5

 اٍزوار١غ١بد اكاهح ا١ٌّبٖ اٌغٛف١خ -6

 رْو٠ؼبد ا١ٌّبٖ اٌغٛف١خ ٚرطٛه٘ب -7

 غٛف١خؽمٛق ا١ٌّبٖ اٌ -8

 ِْبهوخ اٌَّزٍٙى١ٓ فٟ اكاهح ا١ٌّبٖ اٌغٛف١خ -9

 ل١ّخ ا١ٌّبٖ اٌغٛف١خ ٚاالكٚاد االلزٖبك٠خ الكهارٙب -11

اٍزور١غ١بد ؽّب٠خ ا١ٌّبٖ اٌغٛف١خ ٚرم١١ُ لبث١ٍخ ا١ٌّبٖ اٌغٛف١خ ٌٍزٍٛس اٌَطؾٟ ِٚقبٛو  -11

 اٌزٍٛس ٚٛوق رؾل٠ل ِٕبٛك ؽوَ االثبه

 ١ّبٖ اٌغٛف١خ ِٚؼلالد االٔزبطاٌّوالجخ إٌٛػ١خ ٚاٌى١ّخ ٌٍ -12

 اٍزقلاِبد ّٔبمط اٌّؾبوبح اٌو٠ب١ٙخ فٟ اكاهح ا١ٌّبٖ اٌغٛف١خ -13

 اكاهح ا١ٌّبٖ اٌغٛف١خ غ١و اٌزغلكح -14

 

 

 

 

 

 

 

 



 خرٌفًالفصل ال لرابعة/ المرحلة االتصحر  مكافحة الزراعة / قسمكلٌة          

 خصوبة التربة والتسمٌد : المادة

 3.3لوحدات : / عدد ا 3نظري : عملً  2عات /  عدد السا

 خصوبة التربة والتسمٌد

 الجزء النظري ...

 النمو والعوامل المإثرة فٌه

 اسس عالقات التربة والنبات وخصوبة التربة والجاهزٌة والجاهزٌة الحٌوٌة

 العناصر الضرورٌة لنمو النبات وتصنٌفها واالسس التً تعتمدها: النتروجٌن

 الفسفور

 مالبوتاسٌو

 الكالسٌوم والمغنٌسٌوم والكبرٌت

 العناصر المغذٌة الصغرى

 العناصر المفٌدة

 المادة العضوٌة فً التربة واهمٌتها خصوبٌا

 تقوٌم خصوبة التربة: طرائق تقدٌر الحالة الخصوبٌة

 الجزء العملً

 الوسائل المستعملة للتقوٌم الخصوبً

 بة تنفٌذ تجربة حقلٌة او تجربة اصص لتقٌٌم خصوبة التر

 تقدٌر الكمٌات الجاهزة لعدد من العناصر المغذٌة الكبرى والصغرى

 تقدٌر المادة العضوٌة فً التربة

  

 

 

 

 

 

 



 خرٌفًالفصل ال لرابعة/ المرحلة االتصحر  مكافحة الزراعة / قسمكلٌة         

 ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌغغواف١خ : المادة

 3.3لوحدات : / عدد ا 3نظري : عملً  2عات /  عدد السا

 ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌغغواف١خ 

 إٌظوٞ

1- GIS  ،ربه٠ـ ظٙٛه )ْٔؤح( ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌغغواف١خ،  ِفَٙٛ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌغغواف١خ 

 أ١ّ٘خ ٚفٛائل ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌغغواف١خ-2

 ٚظبئف ٚاِىبٔبد ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌغغواف١خ،-3

 ِىٛٔبد ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌغغواف١خ،-4

اٌج١بٔبد فٟ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌغغواف١خ )أٔٛاػٙب، -اٌّؼٍِٛبد اٌغغواف١خ  ِٖطٍؾبد ٔظُ-5

 أّىبٌٙب، أّٔبٛٙب، ِٖبكه٘ب)

 ٔظبَ االٍمبٛ االؽلاصٟ اٌؼبٌّٟ، اٌّجلء ٚاالٍزؼّبالد-6

 ٛوق اكفبي اٌج١بٔبد )رول١ُ اٌج١بٔبد( اٌٝ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌغغواف١خ-7

ٔظُ اإلؽلاص١بد َِٚبلٜ اٌقوائٜ ٍٚطٛػ -ف١خ رؾو٠و اٌج١بٔبد كافً ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌغغوا-8

 اإلهعبع

 ٌّؾخ ػبِخ ػٓ أٔٛاع ٚأّىبي ٚٛوق رؾ١ًٍ اٌج١بٔبد-رو١ِي اٌج١بٔبد إٌٛػ١خ ٚاٌى١ّخ -9

 اكاهح اٌج١بٔبد )اٍز١واك اٌج١بٔبد، رٖل٠و٘ب، اٍزوعبػٙب، رقي٠ٕٙب، ػوٙٙب(-11

 فوائٜ( افواط اٌج١بٔبد )ػٍٝ ّىً رمبه٠و، أٚ ِقططبد ث١ب١ٔخ أٚ-11

 اٌؼاللبد اٌّىب١ٔخ ٌٍج١بٔبد اٌّقزٍفخ رؾذ ٛجمبد ِقزٍفخ -12

 اٌزؾ١ًٍ االؽٖبئٟ اٌغ١ٌٛٛعٟ اٌطوق اٌَّزقلِخ فٟ اٌزؾ١ًٍ االؽٖبئٟ اٌجلٌٚٛعٟ-13

 اٌزله٠ت ػٍٝ ػيي ٚرو١ٍُ ٚؽلاد اٌقو٠طخ-15-14

 اٌؼٍّٟ

 ArcCatalog-اٌزله٠ت ػٍٝ ر١ٖٕت ٚرْغ١ً اٌجؤبِظ، ّٚوػ ٔظبَ اٌؼًّ ػ١ٍٗ -1

 Arc Map-ّوػ ٚاعٙخ ٚ ٚظبئف ِٚؾزٜٛ اٌغيئ١خ -2

 Arc Toolbox-ّوػ ٚاعٙخ ٚ ٚظبئف ِٚؾزٜٛ اٌغيئ١خ -3

 ّوػ ٚاعٙخ ٚ ٚظبئف ِٚؾزٜٛ اٌغيئ١خ-4

 اٌزله٠ت ػٍٝ عّغ اٌج١بٔبد ٚاػلاك٘ب ٚرؾ١ٚو٘ب إلكفبٌٙب اٌٝ اٌجؤبِظ-5

 Vector Data-اٌزله٠ت ػٍٝ فزؼ ِْوٚع اٌؼًّ ٚاػلاكٖ ٚرٕظ١ّٗ -6

 Raster Data-اٌزله٠ت ػٍٝ اكفبي اٌج١بٔبد اإلرغب١٘خ -7

 Attribute-اٌزله٠ت ػٍٝ اكفبي اٌج١بٔبد اٌق٠ٛ١ٍخ -8

 اٌزله٠ت ػٍٝ اكفبي اٌج١بٔبد إٌٛف١خ-9

 اٌزله٠ت ػٍٝ هٍُ اٌج١بٔبد فٟ ٛجمبد اٌقو٠طخ-11

 اٌزله٠ت ػٍٝ رؾ١ًٍ اٌج١بٔبد-اٌزله٠ت ػٍٝ رؾو٠واٌج١بٔبد -11

 رو١ِي اٌج١بٔبد اٌزله٠ت ػٍٝ-12

 اٌزله٠ت ػٍٝ اٍز١واك ٚرٖل٠و ٚرقي٠ٓ ٚػوٗ اٌج١بٔبد ٚاٌقوائٜ-13

 اٌزله٠ت ػٍٝ افواط اٌج١بٔبد-14

 اٌزله٠ت ػٍٝ اٌزؾ١ًٍ االؽٖبئٟ اٌغ١ٌٛٛعٟ -15



 خرٌفًالفصل ال لرابعة/ المرحلة االتصحر  مكافحة الزراعة / قسمكلٌة           

 احٌاء التربة المجهرٌة : المادة

 3.3لوحدات : / عدد ا 3نظري : عملً  2عات /  عدد السا

 احٌاء التربة المجهرٌة 

 النظري

 نبذة تارٌخٌة، تعرٌف، اهمٌة دراسة احٌاء التربة المجهرٌة

 اقسام احٌاء التربة المجهرٌة

ٌات مجامٌع احٌاء التربة المجهرٌة: البكترٌا، الفطرٌات، الطحالب، االكتٌنوماٌسٌتس، ابتدائٌات، الفطر

 الجذرٌة

 المادة العضوٌة: دورة الكربون، النشاط االنزٌمً فً التربة

  C/N، دورة النتروجٌن، تحلل الٌورٌا، عملٌة النشدرة، المعدنة والتمثٌل، نسبةNالتحوالت الحٌوٌة للـ

 التثبٌت الحٌوي للنتروجٌن

 التحوالت الحٌوٌة للفسفور: دورته ودور االحٌاء الدقٌقة فً تحوالته

التحوالت الحٌوٌة للكبرٌت: دورة الكبرٌت، معدنته، التمثٌل الماٌكروبً، االكسدة، اختزال مركبات الكبرٌت 

 الالعضوٌة

 التحوالت الحٌوٌة للحدٌد: االكسدة واالختزال وتحلل مركبات الحدٌد العضوٌة

 تحلل المبٌدات فً التربة

ور )الراٌزوسفٌر( ونشاط الكائنات المجهرٌة فً هذه العالقات بٌن االحٌاء المجهرٌة: المنطقة المحٌطة بالجذ

 المنطقة

 العوامل المإثرة فً نمو االحٌاء المجهرٌة، نمو االحٌاء المجهرٌة

 العملً

طرق اخذ عٌنات التربة للدراسات المٌكروبٌولوجٌة، دراسة وظٌفة االحٌاء المجهرٌة بطرٌقة الشرائح 

 المدفونة

اٌسٌتس، والفطرٌات على اعماق مختلفة من التربة وبطرٌقة التخافٌف تقدٌر اعداد البكترٌا، االكتٌنوم

 المتسلسلة )التخفٌف والعد باالطباق(

 عد وعزل الطحالب والبروتوزوا من التربة

مع عزل وتنقٌة بعض االنواع  MPNتقدٌر اعداد االزوتوباكتر فً ترب مختلفة بطرٌقة العد االكثر احتماال 

 ةودراسة خواصها المورفولوجٌ

 قٌاس سرعة تحلل مركبات عضوٌة ذا نسب مختلفة من الكربون والنتروجٌن فً ترب مختلفة

 دراسة التحوالت النتروجٌنٌة )عملٌتً النشدرة والنترجة( فً اوساط غذائٌة وفً التربة

عزل بكترٌا العقد الجذرٌة من نباتات بقولٌة مختلفة ودراسة خواصها ومن ثم تكثٌرها وعمل تجارب تلقٌح 

 ن النباتات البقولٌة الخاصة بهام

 دراسة تحوالت الكبرٌت البٌولوجٌة

 دراسة تحوالت الفسفور البٌولوجٌة، االحٌاء المذٌبة للفوسفات

 دور االحٌاء المجهرٌة فً تكوٌن تجمعات التربة

 دراسة عن البكترٌوفاج فً بعض الترب

 صادٌة منهاتاثٌر بعض المبٌدات على احٌاء التربة  المهجرٌة وخاصة االقت

 طرق عزل النٌماتودا من التربة

 

 

 

 



 خرٌفًالفصل ال لرابعة/ المرحلة االتصحر  مكافحة الزراعة / قسمكلٌة            

 ِْوٚع ثؾش رقوط : المادة

 1.3لوحدات : / عدد ا 3عات /  عملً عدد السا

 ِْوٚع ثؾش رقوط

٠ؼطٝ ٘نا اٌّٛٙٛع ٌطٍجخ اٌٖف اٌواثغ فٟ اٌف١ٍٖٓ اٌقو٠فٟ ٚ اٌوث١ؼٟ , ٠زّٚٓ اٌؼًّ    -1

فٟ ٘نا اٌلهً ثم١بَ ِغّٛػخ ِٓ اٌطٍجخ ثزطج١ك رغوثخ ؽم١ٍخ اٚ ِقزجو٠خ ثبّوف اٍبرنح 

 ِزق١ٖٖٓ فٟ افزٖبٕبد ػٍَٛ اٌزوثخ ٚاٌّٛاهك اٌّبئ١خ.

د اٌقبٕخ ثٙب , صُ رؾ١ًٍ اٌج١بٔبد أؽٖبئ١ب ٚ ٠مَٛ اٌطٍجخ ثزطج١ك اٌزغوثخ ٚعّغ اٌج١بٔب   -2

وزبثخ اٌزمو٠و اٌالىَ ٌٙب ثّب ٠ْجٗ وزبثخ أٞ ثؾش ػٍّٟ ِْٕٛه فٟ اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ اٌّؼوٚفخ, ٚ 

ثنا فؤٔٗ ٠ٕجغٟ ػٍٝ األٍزبم رؼ١ٍُ اٌطبٌت ِجبكئ اٌىزبثخ اٌؼ١ٍّخ ٌٍّملِخ ٚ اٌّٛاك ٚ اٌطوائك ٚ 

علٌٚخ اٌج١بٔبد ٚ ِٕبلْزٙب صُ األٍزٕزبط ِٕٙب ٚ اٌز١ٕٛخ و١ف١خ عّغ اٌّواعغ اٌّورجطخ ثٙب ٚ 

 صُ وزبثخ اٌّٖبكه ثبألٍٍٛة اٌؼٍّٟ اٌؼبٌّٟ اٌّؼوٚف .

أما وبْ ٕ٘بن ِؼٛلبد رّٕغ أِىب١ٔخ رطج١ك اٌجؾش, ٠مَٛ اٌزله٠َٟ ثزٛع١ٗ اٌطٍجخ ثغّغ    -3

بثزٗ ثٕفٌ اٌّؼٍِٛبد ِٓ األثؾبس إٌّْٛهح ؽٛي ِٛٙٛع ػٍّٟ ِؼ١ٓ ٚ ٠مَٛ اٌطبٌت ثىز

األٍٍٛة اٌّنوٛه ٍبثمب ٌٍجؾش اٌزطج١مٟ, ٚ ػٍٝ اٌزله٠َٟ أهٍبي كهعخ اٌطبٌت ثؼل أٔزٙبء وً 

 فًٖ ٚ مٌه ثؾَت ِب لبَ ثٗ اٌطبٌت ِٓ ػًّ ٌجؾضٗ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ربٌعًالفصل ال لرابعة/ المرحلة االتصحر  مكافحة الزراعة / قسمكلٌة          

 الترب الصحراوٌة ملوحة واستصالح : المادة

 3.3لوحدات : عملً/ عدد ا 3نظري :  2عات /  عدد السا

 

 ملوحة واستصالح الترب الصحراوٌة 

 النظري

 مشكلة الملوحة واثرها فً االنتاج الزراعً

 مشكلة الملوحة فً العراق فً الماضً والحاضر

 مصادر مكونات االمالح

 تأثٌر ملوحة التربة فً النبات

 تصنٌف وتسمٌة الترب المتأثرة باالمالح

 نوعٌة مٌاه الري

 السٌطرة على الملوحة واسالٌب التعاٌش معها

 استصالح االراضً )القرارات والمتطلبات( االراضً التً تحتاج الى استصالح

 استصالح االراضً الملحٌة

 استصالح االراضً الرملٌة

 االراضً الجبسٌة واستصالحها

 ستصالحهااالراضً الكلسٌة وا

 االراضً الصحراوٌة واستصالحها

 االراضً الغدقة واستصالحها

 العملً

 طرائق قٌاس ملوحة التربة

 تجربة حول تملح التربة

 تجربة حول تحمل المحاصٌل للملوحة

 حسابات متطلبات الغسل للترب الملحٌة

 حسابات متطلبات الجبس للترب الصودٌة

 سفرة علمٌة الحد مشارٌع االستصالح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ربٌعًالفصل ال لرابعة/ المرحلة امكافحة التصحر الزراعة / قسمكلٌة          

 انتاج ماشٌة : المادة

 3.3لوحدات : عملً/ عدد ا 3نظري :  2عات /  عدد السا

 إٌظوٞ 

 فٍَغخ اٌغٙبى اٌّٟٙٚ ٌٍّغزواد  -1

 اٌّىٛٔبد االٍب١ٍخ ٌغناء اٌّغزواد  -2

 اؽز١بعبد اٌّغزواد ِٓ اٌطبلخ ٚاٌجوٚر١ٕبد  -3

 اٌزغن٠خ فٟ إٌّبٛك اٌؾبهح  -4

 ٍالًٍ االثمبه اٌَّزؾلصخ ٌٍظوٚف اٌٖؾوا٠ٚخ   -5

 اكاهح ٚروث١خ االثمبه  -6

 اكاهح االثً فٟ اٌظوٚف اٌٖؾوا٠ٚخ  -7

 ِٕزغبد االثً  -8

 اكاهح ٚروث١خ االغٕبَ ٚاٌّبػي  -9

 ٌزٕبًٍ ٌؾ١ٛأبد اٌّيهػخ اٌؼاللخ ث١ٓ ارغن٠خ ٚا -11

 ٛوق وْف اٌْجك ٚرٛؽ١لٖ فٟ االغٕبَ ٚاالثمبه ٚاٌّبػي ٚاالثً  -11

 ػاللخ االعٙبك اٌؾواهٞ ٌٍزٕبًٍ ٌؾ١ٛأبد اٌّيهػخ  -12

 ػاللخ إٌجبربد اٌٖؾوا٠ٚخ ِغ اٌٛظبئف اٌزٕب١ٍٍخ ٌالثً  -13

 به اٌطوق اٌَّزقلِخ فٟ ؽبالد االعٙبك اٌؾواهٞ فٟ االثم -14

 االِزؾبْ اٌفٍٖٟ إٌظوٞ  -15

 اٌؼٍّٟ 

 أٛاع االػالف ٚٛوق رم١١ّٙب ٚرؾ١َٕٙب  -1

 اٌزؾ١ًٍ اٌزمو٠جٟ ٌالػالف -2
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 ل اٌؾل٠ضخ اكاهح ٚهػب٠خ اٌّٛا١ٌ -7
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 ربٌعًالفصل ال لرابعة/ المرحلة امكافحة التصحر الزراعة / قسمكلٌة              

 الصحراوٌةادارة الترب  : المادة

 3.3لوحدات : عملً/ عدد ا 3نظري :  2عات /  عدد السا

 ادارة الترب الصحراوٌة 

 النظري

 مقدمة عامة، تعارٌف عن ادارة الترب  واالهداف -1

 مكونات بٌئة الترب الصحراوٌة -2

 مسح الترب الصحراوٌة واستعماالتها -3

 اهمٌة تصنٌف الترب الصحراوٌة فً ادارتها -4

 ابلٌة االراضً الصخراوٌة لالنتاج الزراعًتصنٌف ق -5

 تقٌٌم استعماالت االراضً الصحراوٌة -6

 التخطٌط الستعمال االراضً الصحراوٌة والموارد الطبٌعٌة -7

 تنسٌب المحاصٌل الزراعٌة المناسبة للترب الصحراوٌة المالئمة -8

 اعداد الخارطة االدارٌة للترب الصحراوٌة -9

 وكٌفٌة االستفادة منها الدورات الزراعٌة -10

 ادارة الترب الصحراوٌة من الناحٌة الكٌمٌائٌة والخصوبٌة -11

 ادارة الترب الصحراوٌة الملحٌة -12

 ادارة الترب الصحراوٌة الرملٌة -13

 ادارة الترب الصحراوٌة الكلسٌة والجبسٌة -14

 البرنامج االداري -15

 العملً

لطوبوغرافٌة فً تحدٌد مواقع الترب الصحراوٌة استخدام الصور الفضائٌة والخرائط ا -1

 ومواقع اخذ العٌنات 

 التخٌص المنظم لمشاكل الترب الصحراوٌة وطرق ادارتها -2

 ادارة الترب الرملٌة -3

 ادارة الترب الكلسٌة  -4

 ادارة الترب الجبسٌة -5

 ادارة الترب المتعرضة للتعرٌة الرٌحٌة -6

 ادارة الترب المتعرضة للتملح -7

 عملٌات الحراثة فً االراضً الصحراوٌة، انواع المحارٌث المستخدمة -8

 جدولة الري فً االراضً الصحراوٌة -9

 تطبٌقات عملٌة على طرق تقٌٌم االراضً الصحراوٌة -10

 مقترحات تنفٌذ برنامج اداري للترب الصحراوٌة -11

 اعداد الخارطة االدارٌة )محاولة فً التطبٌق( -13

 



 ربٌعًالفصل ال لرابعة/ المرحلة امكافحة التصحر الزراعة / قسمكلٌة           

 تعرٌة رٌحٌة ومائٌة : المادة

 3.3عملً/ عدد الوحدات :  3نظري :  2عدد الساعات /  

 تعرٌة رٌحٌة ومائٌة 

 مٌكانٌكٌة وعملٌات التعرٌة الرٌحٌة والمائٌة -2+1

 الجرٌان السطحً -4+3

 فً تعرٌة التربةطرق التحكم  -6+5

 التنبإات بمعدالت تعرٌة التربة مع التركٌز على استخدام نماذج برامج الحاسب االلً -8+7

 تؤثٌر صٌانة التربة على انتاجٌتها المستدامة -10+9

 المشاكل البٌئٌة المتعلقة بتدهور التربة -12+11

 السدود الترابٌة الصغٌرة والخزانات المائٌة -14+13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ربٌعًالفصل ال لرابعة/ المرحلة امكافحة التصحر الزراعة / قسملٌة ك

 مسح وتصنٌف الترب : المادة

 3.3عملً/ عدد الوحدات :  3نظري :  2عدد الساعات /  

 مسح وتصنٌف الترب

 النظري

 العالقة  بٌن العلوم البٌدولوجٌة، مفهوم التصنٌف: االهمٌة والقواعد

 انظمة تصنٌف الترب فً العالم

 النظام القدٌم لتصنٌف الترب

 القواعد والهٌكل التنظٌمً -النظام الكمً الحدٌث لتصنٌف الترب

 الخصائص العامة لوحدات رتب الترب

 الترب العراقٌة

 مسح التربة: االهمٌة والمبادئ، انواع المسوحات، مقٌاس الرسم، دلٌل المسح وطرق العمل

 تصنٌف االراضً

 العملً

 ها فً جسم التربة ودراستها حقلٌاً وتعاقب الواثبةاالفاق 

 تطبٌقات مٌدانٌة على كٌفٌة تحدٌد صفات التربة: اللون، البناء، النسجة

 كٌفٌة دراسة واستعمال الخرائط المختلفة

 كٌفٌة تفسٌر الصور الجوٌة وكٌفٌة التعامل معها كخرائط أساس

 معامل الخطوة، مقٌاس الرسم، وكٌفٌة حساب مساحات وحدات الخارطة

 دوات مسح التربة وتعلٌم الطالب كٌفٌة تدوٌن المعلومات الحقلٌةا

 دراسة ومقارنة تقارٌر مسح التربة فً العراق وخارجه

 تنفٌذ اعمال مسح التربة لمساحة محددة وبؤستخدام طرق المسح 

 طرٌقة اعداد تقرٌر المسح

 كٌفٌة تفسٌر نتائج اعمال المسح واعداد الخارطة االدارٌة

 نواع الترب العراقٌة مٌدانٌاالتعرف على ا

 

 



 ربٌعًالفصل ال لرابعة/ المرحلة امكافحة التصحر الزراعة / قسمكلٌة      

 حلقات دراسٌة   : المادة

 1نظري / عدد الوحدات :  1عدد الساعات /  

 حلقات دراسٌة  

 حلقات دراسٌة فً مواضٌع مختلفة لها عالقة بتخصصات القسم الرئٌسٌة ٌقوم الطلبة بالقاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ربٌعًالفصل ال لرابعة/ المرحلة امكافحة التصحر الزراعة / قسمكلٌة 

 مشروع بحث تخرج : المادة

 1.3عملً/ عدد الوحدات :  3عدد الساعات /  

 مشروع بحث تخرج 

ٌعطى هذا الموضوع لطلبة الصف الرابع فً الفصلٌن الخرٌفً و الربٌعً , ٌتضمن العمل    -

فً هذا الدرس بقٌام مجموعة من الطلبة بتطبٌق تجربة حقلٌة او مختبرٌة باشرف اساتذة 

 متخصصٌن فً اختصاصات علوم التربة والموارد المائٌة.

الخاصة بها , ثم تحلٌل البٌانات أحصائٌا و  ٌقوم الطلبة بتطبٌق التجربة وجمع البٌانات   -2

كتابة التقرٌر الالزم لها بما ٌشبه كتابة أي بحث علمً منشور فً المجالت العلمٌة المعروفة, 

و بذا فؤنه ٌنبغً على األستاذ تعلٌم الطالب مبادئ الكتابة العلمٌة للمقدمة و المواد و الطرائق 

دولة البٌانات و مناقشتها ثم األستنتاج منها و و كٌفٌة جمع المراجع المرتبطة بها و ج

 التوصٌة ثم كتابة المصادر باألسلوب العلمً العالمً المعروف .

أذا كان هناك معوقات تمنع أمكانٌة تطبٌق البحث, ٌقوم التدرٌسً بتوجٌه الطلبة بجمع    -3

بته بنفس المعلومات من األبحاث المنشورة حول موضوع علمً معٌن و ٌقوم الطالب بكتا

األسلوب المذكور سابقا للبحث التطبٌقً, و على التدرٌسً أرسال درجة الطالب بعد أنتهاء كل 

 فصل و ذلك بحسب ما قام به الطالب من عمل لبحثه .

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 جامعة المثنى

 كلٌة الزراعة

 قسم مكافحة التصحر

 المرحلة األولى

 الفصل الخرٌفً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 جامعة المثنى

 الزراعةكلٌة 

 قسم مكافحة التصحر

 المرحلة األولى

 ربٌعًالفصل ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 جامعة المثنى

 كلٌة الزراعة

 قسم مكافحة التصحر

 الثانٌةالمرحلة 

 الفصل الخرٌفً

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 جامعة المثنى

 كلٌة الزراعة

 قسم مكافحة التصحر

 الثانٌةالمرحلة 

 ربٌعًالفصل ال

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 جامعة المثنى

 كلٌة الزراعة

 قسم مكافحة التصحر

 الثالثةالمرحلة 

 الفصل الخرٌفً

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 جامعة المثنى

 كلٌة الزراعة

 قسم مكافحة التصحر

 الثالثةالمرحلة 

 ربٌعًالفصل ال

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 جامعة المثنى

 كلٌة الزراعة

 قسم مكافحة التصحر

 الرابعةالمرحلة 

 الفصل الخرٌفً

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 المثنىجامعة 

 كلٌة الزراعة

 قسم مكافحة التصحر

 الرابعةالمرحلة 

 ربٌعًالفصل ال

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 المناهج الدراسٌة ومفرداتها 

 قسم مكافحة التصحر 

 كلٌة الزراعة 

 جامعة المثنى

 


