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 السحاضخات الجراسية :

 السادة الجراسية : الدراعة العزػية 

 (( Over View)) الشطخة الذاممة : 



 
 : Target Populationالفئة السدتيجفة 

 شمبة السخحمة الثانية لقدع االنتاج الشباتي 
 الجامعة التقشية الجشػبية –السعيج التقشي / الذصخة 

 
 

 مبخرات الػحجة : 
مغ السػاد التعخف عمى الدراعة العزػية باعتبارىا متصمبا ميسا لمدراعة االمشة والخالية 

 الكيسياوية والسمػثات السختمفة .
 
 

 
 Central Ideaالفكخة السخكدية : 

 .  التعخف عمى اسباب التػجو الى الدراعة العزػية 
 .  تحجيج نػعية االسسجة العزػية ومكػناتيا مغ العشاصخ السغحية 
  معخفة شخق ترشيع االسسجة العزػية مغ مرادرىا السختمفة 
 لحيػي والػسائل الستبعة في ذلظالتعخف عمى التدسيج ا 
 . شخق اضافة االسسجة العزػية بسا يتشاسب والسحاصيل السدروعة 
 

   Objectivesاىجاف السادة : 
 

 اليجف العام : 
 

تسكيغ الصالب مغ معخفة الدراعة العزرػية واسرباب تفزريميا عمرى الدراعرة التقميجيرة           
 وعسميات ترشيع االسسجة العزػية بسختمف انػاعيا 

 
 

 اليجف الخاص :
 



 
 سيكػن الصالب قادرا عمى :          

 
 ػانية والشباتية معخفة الكيفية التي يتع فييا ترشيع الدساد العزػي مغ السخمفات الحي -6    
 

شخق التدسيج باالسسجة العزػية حدب شبيعة الشبات او السحرػل السردروع برجال مرغ  -9
 استخجام االسسجة الكيسياوية .

 
تعخي  الصالب بالدراعرة العزرػية ومرجى اىسيتيرا فري انتراج مرػاد خاليرة مرغ السمػثرات  -2

 اضافة الى الحفاظ عمى بيئة خالية مغ التمػث .
 خية : السفخدات الشط

 السفخدات الشطخية
 تفاصيل السفخدات                       االسبػع
االىرجاف االساسرية لالنتراج  –تعخي  الدراعرة العزرػية  –نبحة تاريخية  –مقجمة  االول

 الدراعي العزػي 
 اىسية واسباب التحػل الى الدراعة العزػية عالسيا الثاني
كيفية االستفادة مشيا في تدسيج  –مرادرىا  –ماىي السخمفات الشباتية والحيػانية  الثالث

 محتػاىا مغ العشاصخ الغحائية  –التخبة 
دور السادة العزػية في اذابة وتيدريخ امترراص العشاصرخ الغحائيرة الالزمرة لشسرػ  الخابع

 الشبات واحتفاظ التخبة بالساء 
 الحيػانات ) سساد الجواجغ والسجتخات (ترشيع االسسجة مغ مخمفات  الخامذ
 شخيقة التحزيخ  –الخرائز  –الدساد العزػي الرشاعي ) الكسبػست (  الدادس
السػاد السزافة  –العػامل السؤثخة في اعجاد الدساد العزػي عشج عسميات التخسيخ  الدابع

 لمدساد العزػي 
مرحيبات  –مثبتات الشترخوجيغ  –التدسيج العزػي الحيػي ) السخربات الحيػية (  الثامغ

 الفػسفات
 شخق اضافة الدساد العزػي الى التخبة  التاسع
 الجورات الدراعية والدساد االخزخ  العاشخ

 االسذ العمسية النتاج الخزخ والفاكية عزػيا الحادي عذخ



 اسباب التحػل الى الدراعة العزػية واالنتاج العزػي  الثاني عذخ
 الثالث عذخ و
 الخابع عذخ

زيررارة ميجانيررة الررى احررجى السرردارع العزررػية فرري  –مػاصررفات السشتجررات العزررػية 
 السشصقة 

 عخض افالم عغ تصػر الدراعة العزػية  الخامذ عذخ
 

 

 

 

 : الخي والسمػحة  السادة الجراسية

 (( Over View)) الشطخة الذاممة : 
 

 : Target Populationالفئة السدتيجفة 
 

 اتي السخحمة الثانية لقدع االنتاج الشبشمبة 
 الجامعة التقشية الجشػبية –السعيج التقشي / الذصخة 

 
 مبخرات الػحجة 

التعخف عمى شخق الخي وكيفية ري السحاصيل وتحجيج نػعية مياه الخي وتاثيخات السمػحة عمى 
 االنتاج الدراعي وتذخيز التخب الستسمحة 

 
 Central Ideaالفكخة السخكدية : 

 
 . التعخف عمى شخق الخي واىسيتو في االنتاج الدراعي 
 . تحجيج نػعية مياه الخي وتاثيخىا في تسمح التخب 
  التعخف عمى ممػحة التخبة واسباب التسمح وتحجيج التخب السالحة وكيفية التعاير مع

 السمػحة .



   Objectivesاىجاف السادة : 
 

 اليجف العام :
 

تسكيغ الصالب مغ معخفة ري التخبة وممػحتيا وانػاع التسمح ودور الساء االرضري فري           
 عسمية تسمح التخبة .

 
 

 اليجف الخاص :
 

 سيكػن الصالب قادرا عمى :          
 
 معخفة اىسية الخي في العخاق  -6    
 

 معخفة شخق ونطع الخي الستبعة في ري الحقػل ونقل السياه -9
 
 معخفة ترانيف نػعية مياه الخي وتاثيخ نػعية السياه عمى  -2

 عسمية تسمح التخب     
 
 تحجيج التخب الستاثخة باالمالح وترشيفاتيا -1
 
 التعخف عمى االمالح الذائعة في التخب الستسمحة  -5
 
 معخفة شخق التعاير مع السمػحة  -1   
 
 
 
 

 



 السفخدات الشطخية :

 السفخدات الشطخية
 تفاصيل السفخدات                       االسبػع
 دور الخي في نجاح عسمية الدراعة –اىسية الخي  –تعخي  الخي  االول
 انػاع الخي  –شخق الخي  الثاني
 العػامل السؤثخة عمى صالحية مياه الخي  –السياه السدتخجمة في الخي  الثالث
 تاثيخ نػعية مياه الخي عمى تسمح التخبة –انتقال مياه الخي في مقج التخبة  الخابع
 -سررجود –شررخق خرردن السيرراه  –وسررائل ايرررال ميرراه الررخي الررى الحقررػل  الخامذ

 خدانات
 تقييع نػعية مياه الخي وفق الترانيف السختمفة  الدادس
انتذرار الترخب السمحيرة فري العرخاق والرػشغ العخبري  –تعخي  ممػحرة التخبرة  الدابع

 والعالع 
انررػاع االمررالح الذررائعة فرري التررخب السترراثخة  –مرررادر االمررالح فرري التررخب  الثامغ

 باالمالح
 التسمح االولي والتسمح الثانػي  التاسع
 حخكة االمالح وتػزيعيا عمى مقج التخبة العاشخ

تاثيخ االمالح عمى خػاص التخبة  –التػازن السمحي في التخب  الحادي عذخ
 والكيسيائية والحيػية السػرفػلػجية

 –امخيكرري  -تررشيف الترخب السترراثخة براالمالح فرري نطرع الترررشيف السختمفرة الثاني عذخ
 فخندي –روسي 

 مباشخ وغيخ مباشخ –اثخ زيادة االمالح في التخبة عمى الشباتات الشامية  الثالث عذخ
اسررتدراع التررخب  -الصررخق الستبعررة فرري التعرراير –التعرراير مررع السمػحررة  الخابع عذخ

 الستاثخة باالمالح
اختيار السحاصيل لمتخب الستاثخة باالمالح وترشيف الشباترات وتراثخ انتاجيرا  الخامذ عذخ

 تدسيج التخب الستاثخة باالمالح  –حدب تحسميا لمسمػحة 
 

 



 .والتدسيج  السادة الجراسية : خرػبة التخبة

 (( Over View)) الشطخة الذاممة : 
 

 : Target Populationالفئة السدتيجفة 
 

 شمبة السخحمة الثانية لقدع االنتاج الشباتي 
 الجامعة التقشية الجشػبية –السعيج التقشي / الذصخة 

 
 

 مبخرات الػحجة 
يخ خرػبة التخبة وعمى العشاصخ الغحائية لمشبات وكيفية امتراصيا جالتعخف عمى كيفية تق

 وآثار نقريا عمى الشبات والتعخف عمى انػاع االسسجة وكيفية اضافتيا لمتخبة والشبات 
 

 
 Central Ideaالفكخة السخكدية : 

 
  التعخف عمى العشاصخ السغحية الكبخى والرغخى واىسيتيا في تغحية الشبات وتاثيخىا

 النتاج .عمى ا
  كيفية امتراص العشاصخ مغ قبل الشبات والشطخيات الستعمقة باالمتراص. 
  التعخف عمى انػاع االسسجة وخرائريا وشخق اضافتيا وتاثيخىا في نسػ الشبات

 وانتاجو
  تقجيخ محتػى التخبة مغ العشاصخ السغحية وكيفية تذخيز نقز العشاصخ مغ السطيخ

 الخارجي لمشبات .
 

   Objectivesاىجاف السادة : 
 اليجف العام :

 تعميع الصالب مبادئ تدسيج الشبات واعخاض نقز العشاصخ واىسية العشاصخ السغحية .

 



 اليجف الخاص :

 اىسيتيا واعخاض نقريا عمى الشبات  –العشاصخ الغحائية  -6
 رػبة التخبة بالصخق السختمفة .ختقػيع   -9
 في التخبة . الكذف الشػعي عغ العشاصخ الدسادية -2

 السفخدات الشطخية :

 تفاصيل السفخدات االسبػع 
العشاصخ  –العشاصخ الكبخى  –العشاصخ الغحائية واىسيتيا لمشبات  االول

 العشاصخ الرغخى . –الستػسصة 
 العػامل السؤثخة عمييا . –انػاع الجاىدية  –جاىدية العشاصخ الغحائية  الثاني
 الشادرة . –الستػسصة  –العشاصخ الكبخى  –اعخاض نقز العشاصخ  الثالث
التبادل االيػني  –االمتراص  –آلية امتراص العشاصخ الغحائية  الخابع

 نطخية الحامل . –التجفق الكتمي  –االنتذار  –بالتساس 
الالشاقي ) الحيػي  –الصاقي ) الحيػي الفعال (  –انػاعو  –االمتراص  الخامذ

 غيخ الفعال (
تحػالت الشتخوجيغ  –مرادر الشتخوجيغ  –اىسيتو لمشبات  –جيغ الشتخو  الدادس

 في التخبة .
العػامل السؤثخة عمى  –صػره  –مرادره  –اىسيتو لمشبات  –الفدفػر  الدابع

 تثبيثو في التخبة . –جاىديتو 
مرادره  –خاماتو  –اىسيتو لمشبات  –البػتاسيػم وشخق اضافة االسسجة  الثامغ

 انػاع االسسجة وشخق اضافتيا . –جاىديتو  –
 انػاعيا –اىسيتيا  –االسسجة العزػية والدائمة  التاسع
 –السخكبة  –) البديصة االسسجة الشتخوجيشية والفػسفاتية والبػتاسية  العاشخ

 الكاممة ( انػاعيا وخرائريا
 .مداوئ عسمية خمط االسسجة بانػاعيا  –اىسيتيا  –االسسجة السخمػشة  الحادي عذخ
 –الفػسفاتية  –االسسجة الشتخوجيشية  –االثخ الستبقي لالسسجة في التخبة  الثاني عذخ

 العزػية . –البػتاسية 
 العزػية ( –انػاعيا ) الكيسياوية  –استخجام االسسجة كسرمحات  الثالث عذخ



اىسية ترشيع االسسجة في  –ترشيع االسسجة في العخاق والػشغ العخبي  الخابع عذخ
 استخجام االسسجة في العخاق . –العخاق والػشغ العخبي 

 دراسة مذاكل خرػبة التخبة . الخامذ عذخ
 

 

  اساسيات عمع التخبةالسادة الجراسية : 

 Over Viewالشطخة الذاممة 

 Target Populationالفئة السدتيجفة 

 شمبة السخحمة االولى لقدع االنتاج الشباتي

 الجامعة التقشية الجشػبية –السعيج التقشي / الذصخة 

 جةمبخرات الػح

دراسة مياديغ عمع التخبة مغ حيث كػنيا وسط لشسػ التبات وتدويج الصالب بالسعمػمات التي 
 تديل عميو وتخجمو في فيسو لمسػاضيع ذات العالقة باختراص عمػم التخبة .

 Central Ideaالفكخة السخكدية 

  نتاج الدراعي .التعخف عمى عمع التخبة واىسيتو في اال 
  . تحجيج نػعية التخب وخرائريا السؤثخة في االنتاج 
 . التعخف عمى محجدات االنتاج الدراعي وشخق معالجتيا 

   Objectivesاىجاف السادة 

 اليجف العام

تسكيغ الصالب مغ معخفة التخبة وعمػميا وخرائريا السؤثخة عمى الشبات وكيفية تفادي 
 محجدات نسػ الشبات وانتاجو 



 اليجف الخاص 

 اىسية عمع التخبة في االنتاج الدراعي . ب تعخي  الصالب 
 ه الرفات عمى الشباتات .التعخف عمى صفات التخبة الكيسياوية والفيدياوية وتاثيخ ىح 
   التعخف عمى ممػحة التخبة واسبابيا وشخق التعاير مع السمػحة واصشاف التخب

 الستاثخة باالمالح .
   . معخفة العشاصخ السغحية الكبخى والرغخى واىسية ىحه العشاصخ عمى الشبات 
  معخفة تاثيخ بعس السترمبات في التخبة كالكمذ والجبذ عمى خرائز التخبة

 والسحاصيل السدروعة فييا 

 السفخدات الشطخية :

 تفاصيل السفخدات االسبػع
 اليجف مغ تحميل التخبة –اىسيتو  –فخوعو  –عمع التخبة  االول
 بعس الرفات السػرفػلػجية لمتخبة الثاني
 الرفات الفيدياوية لمتخبة وعالقتيا بشسػ الشبات الثالث
 الرفات الفيدياوية لمتخبة وعالقتيا بشسػ الشبات الخابع
 الرفات الفيدياوية لمتخبة وعالقتيا بشسػ الشبات الخامذ
 ماء التخبة الدادس
 ىػاء التخبة –حخارة التخبة  الدابع
 الغخويات العزػية الثامغ
 معادن الصيغ التاسع
 الدعة التبادلية الكاتيػنية لمتخبة  العاشخ

 التػصيل الكيخبائي لمتخبة الحادي عذخ
 ممػحة التخبة الثاني عذخ
 العشاصخ السغحية واىسيتيا لمشبات الثالث عذخ
 الكمذ والجبذ في التخبة الخابع عذخ
 الكمذ والجبذ في التخبة الخامذ عذخ

 


