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 dradhabed@yahoo.com البريد االلكتروني

 مبادئ المحاصيل الحقلية اسم المادة
 الفصل الربيعي مقرر الفصل

 المادةاهداف 
 

من الناحيتين النظرية والتطبيقية وتزويدهم المعرفة علم المحاصيل الحقلية  تعليم الطلبة اساسيات
اتقان وانتاجها وتحسينها و المطلوبة في زراعة المحاصيل الحقلية وكيفية التعامل معها وادارتها 

صاد فضال عن عمليات خدمة المحصول المختلفة من الزراعة الى النضج وعمليات ما بعد الح
 واتقان طرائق الري الحديثة. وصيانتها واستدامة انتاجيتها دراسة كيفية الحفاظ على التربة

 التفاصيل االساسية للمادة
 

مة عامة عن المحاصيل وازمة الغذاء في العالم ،طرائق تصنيف المحاصيل ،اهمية البذور مقد
ؤثرة في انتاج المحاصيل مثل الحرارة الحبوب والفحوص الالزمة، العوامل الم والحبوب وتدريج

مكافحة و  الحراثة والتعشيب والتسميد والسقي الضوء الرطوبة التربة وعمليات خدمة المحصول مثل
وانتاج  المحاصيلوتحسين االدغال واآلفات واستخدام الدورات الزراعية ونبذة عن طرائق تربية 

  وانتاج البذور الصالحة للزراعة الهجن واالصناف
 

 الكتب المنهجية
 

، مطبع التعليم العالي  1891وآخرون ، االنصاري  محسن مبادئ المحاصيل الحقلية : د. مجيد-1
 ، العراق.

جامعة  -دار الكتببع اطم،  1891انتاج المحاصيل الحقلية: د. مجيد محسن االنصاري ، -2
  .الموصل

مديرية دار الكتب ،  1883، اليونسعبد الحميد احمد د  :انتاج وتحسين المحاصيل الحقلية-3
 بغداد. –للطباعة والنشر 

مطابع التعليم ،  1898محمد وهيب ،كريمة  .ود جبار عطية  حاتم ل  د.فهم انتاج المحاصي -4
 والبحث العلمي.العالي 

دار الكتب  مطابع، 1891،الفخري  قاسم عبد اهلل .د :ها وعناصر استثمارها سالزراعة الجافة اس
 الموصل 

 جامعة بغداد.، 2111كامل محمد الخفاجي ،  .محاصيل الحبوب والبقول )الجزء العملي(: د-5
: د. محمد هذال البلداوي و د. موفق عبد الرزاق  االدغال وطرائق مكافحتها )الجزء العملي ( -6

 ، الدار الجامعية للطباعة والنشر والترجمة. 2111النقيب ، 
من مجالت علمية مختصة ومجلة العلوم الزراعية العراقية مقاالت حديثة من االنترنيت  -7

 العراقية . والمكتبة االفتراضية

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي
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االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي 
 اليومية

 االمتحان النهائي المشروع

31% 11%      5% 5% 51% 
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 المالحظات يةملالمادة الع المادة النظرية التاريخ

واحصائيات   المحاصيلمقدمة عن علم  8/2/2112 1

 حديثة عن انتاج الغذاء في العالم

زيارة للحقل للتعرف على 

 وتشخيصها انواع المحاصيل

 

 عوائل المحاصيلالصفات المورفولوجية ل 21122//16 2

 الحقلية

دراسة العائلة النجيلية من 
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