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مجهورية العراق
وزارة التعليم العالي والبحث
جھاز ا�شراف والتقويم
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تعريف علم الزينة
 تطويره–

 التعرف على الحديقة الطبيعية

تقس000يمات نبات000ات
 الزينة

 زراعة بذور ا�زھار الشتوية

دراس0000ة العوام0000ل
 الجوية 

 تقليم الروز

دراس0000ة العوام0000ل
ا�رض00000000000000000000000ية 

 والداخلية 

 اكثار بالعقل والخلفات

ا�متحان الشھري
 ا�ول 

 حل اسئلة امتحان

تربي00ة–ال00داودي
 اضافة–

 تزھيره–خدمة الداودي

اكث00اره–القرنف00ل
 مشاكله-

 اضافة-تسنيد القرنفل

ا�بص0000000000000000000000000ال
–المزھ00000000000000000000رة

 انواعھا

التعرف على ا�بصا

ا�متحان الشھري
 الثاني 

حل اسئلة امتحان

-الحولي00000000000000000ات
 دراستھا

Data show

التعرف على ا�زھار الع ا�زھار المعمرة

النباتات الطبية
 والعطرية 

التعرف على النباتات الطنبية

/الورد الشجيري
 دراسة شاملة

اصناف واصول الرو

اسم/ نباتات التنسيق الداخلي–الظلي00000000000000000000ات
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 انواعھا
وس000000ائل انج000000اح5/1/2012 15

نبات00ات–الظلي00ات 
 ا�صص 

 اضافة مواد عضوية للظليات

16 
 عطلة نصف السنة

–ا�ش000000000000000000جار14/2/2012 17
اھميتھ000000ا تنقي000000ة

 الجو

 التعرف على اشجار الزينة

–الش0000000000000جيرات21/2 18
 تقليمھا-فوائدھا

 التعرف على الشجيرات

–المتس0000000000000لقات28/2 19
 طرق التسلق

 التعرف على المتسلقات

–ا�س000000000000000000يجة6/3 20
 انواعھا

 دراسة ا�سيجة النباتية

الص000000000000000000بيريات13/3 21
 والعصاريات

 اكثار العصاريات والصبيرات

ا�متحان الشھري20/3 22
 ا�ول 

1حل اسئلة

–ازھ000ار القط000ف27/3 23
 محاليل الحفظ

 زيارة بيوت ب^ستيكية �زھار القطف

–تنس00يق ا�زھ00ار3/4 24
 طرز التنسيق

 تنسيق عملي

 زراعة الزجاجيات–البونساي الحدائق المصغرة10/4 25
–اعش00اب الزين00ة17/4 26

 تحديد ا�لواح
Data show 

تس0000ميد النبات00000ات24/4 27
 المختلفة 

 رش نباتات بسماد سائل

ا�متحان الشھري1/5 28
 الثاني 

2حل اسئلة

-منش000آت التك000اثر8/5 29
 الظلل

 اكثار بالتفصيص والمدادات

المس00000000000000000طحات15/5 30
-الخض00000000000000000راء 

 ادامتھا

 الثيل باليوريا تسميد

النبات0000ات المائي0000ة22/5 31
 ونصف المائية

 صور عن النباتات المائية
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