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 (بكالوريوس) ررــات مقــمواصف

 

  الزراعة بمشتهركلية                       بنهاجامعة 

 مواصفات المقرر

 الهندسة الزراعٌة :البرنامج أو البرامج التً ٌقدم من خاللها المقرر

 اختٌاري :عنصر رئٌسً أم ثانوي للبرامج

 الهندسة الزراعٌة  :القسم الذي ٌقدم البرنامج

 البساتٌن  :ي ٌقدم المقررالقسم الذ

  الفرقة الثالثة :السنة الدراسٌة/ المستوى

 5/2010/  17 :تارٌخ اعتماد المواصفات

 )أ(  البيانات األساسية

 310 الكود:                       زينة وتنسيق الحدائقالعنوان:

  56 المجموع:       2العملي:       2:المحاضرة            الساعات المعتمدة:

 )ب(  البٌانات المهنٌة 

 األهداف العامة للمقرر (1

تعريف الطالب مدي أهمية نباتات الزينة وتنسيق الحدائق يهدف هذا المقرر الي 

ومعرفة أهم المشاكل التي تواجه أنتاج الزينة وتنسيق الحدائق والمامهم بالمعلومات 

 صيانة جميع أنواع الحدائق. الكافية الكثار وزراعة نباتات الزينة وكيفية تصميم وتنفيذ و

 

 النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر (2

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادر علي ان:

 المعرفة والفهم -أ

 أهم الطرق لتكاثر وانتاج نباتات الزٌنة ٌكتب -1-أ 

 العوامل البٌئٌة والعملٌات الزراعٌة المختلفة وتأثٌرها علً األنتاج ٌعٌن -2-أ     

 المقصود بتنسٌق الحدائق. هو ما ٌستدل على -3-أ 

    

 المهارات الذهنٌة -ب

 ٌختار التصمٌم المناسب لتنسٌق الحدائق -1-ب 
ٌنمً القدرات العقلٌة والذهنٌة للمقدرة علً تخٌل وتصمٌم وتنفٌذ جمٌع  -2-ب 

 الحدائق.

 .نسق الحدائقٌصنف الطرق المختلفة لت -3-ب 
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 المهارات -ج

 المهنٌة والعملٌة ج.أ.المهارات

 ٌتدرب علً الطرق المختلفة الكثار وانتاج نباتات الزٌنة -1-.أج 

 جمٌع العملٌات و الوسائل الحدٌثة فً األنتاج ٌطبق -2-أ ج 

 نفٌذ جمٌع أنواع الحدائقٌصمٌم وٌ -3-أ ج 

 المهارات العامة والقابلة للنقل -ج ب

 ٌعمل فى فرٌق. -1-ج ب 

 التعامل مع الحاسب اآللى وشبكة اإلنترنت  ٌستفٌد من مهارة -2-ج ب 

 ٌدٌر العمل بكفاءة. -3-ج ب 

 ٌحترم أخالقٌات المهنة -4-ج ب

 ٌتواصل بفاعلٌة مع اآلخرٌن -5-ج ب

 ـ محتوى المقرر : 3

ساعات إرشاد دروس 

 أكاديمية / عملية

 الموضوع عدد الساعات / األسبوع محاضرة

 المحاضرات:   

 لمختلفة نباتات الزٌنة ا 4 4 

 المسطحات الخضراء  2 2 

 أبصال الزٌنة 2 2 

 نباتات التنسٌق الداخلً 2 2 

 الورد 2 2 

أسس تقٌٌم وتنسٌق  2 2 
 الحدائق

الطرز المختلفة  2 2 
 للحدائق 

 الحدائق الطبٌعٌة 2 2 

 الحدائق الهندسٌة  2 2 

الظراز الحدٌث  2 2 
 المختلط

المنشات المعمارٌة  4 4 
 حدائقبال

 الشجٌرات والمتسلقات 2 2 

 العملً:   

 الحولٌات الشتوٌة 4  4

عشبٌات معمرة و  2  2
 حولٌات صٌفٌة

 الشجٌرات والمتسلقات 2  2

 األبصال المزهرة 2  2
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 نباتات التنسٌق الداخلً 2  2

 النخٌل واشباه النخٌل 2  2

النباتات الشوكٌة و  2  2
 العصارٌة

ٌم أساسٌات تصم 2  2
 الحدائق

الرسم الهندسً  2  2
 ومقٌاس الرسم

طرق عمل رسم  2  2
 كروكً ورفع الموقع

تخطٌط الحدائق  2  2
 المختلفة

 تقدٌم مشروع 4  4

 ـ أساليب التعليم والتعلم : 4

 

 أساليب التعليم والتعلم( 4

 محاضرات نظرٌة -4-1

 تدرٌبات عملٌة -4-2

 خارجٌه للمزارع والشركاتزٌارات  -4-3

 )اعداد تقارٌر( تكلٌفات -4-4

 أساليب تقييم الطلبة(5

 المعرفة والفهم و المهارات الذهنٌةلتقٌٌم   . امتحانات دورٌة -5-1

 المهارات العملٌةلتقٌٌم  امتحانات عملٌة -5-2

 المعرفة والفهم و المهارات العامة والقابلة للنقللتقٌٌم  امتحان شفوي -5-3

 المعرفة و الفهم و المهارات الذهنٌة امتحان نظري لتقٌٌم -5-4

 جدول التقييم

 12-8-4    األسبوع       امتحانات دورٌة 1التقٌٌم 

 15االمتحان العملى       األسبوع     1التقٌٌم 

 15    األسبوع    الشفهى  االمتحان  2التقٌٌم 

 16     األسبوع    النظرىاالمتحان  3التقٌٌم 

 ن النسبي لكل تقييمالوز

 %15 ات دورٌةامتحان

 %60 امتحان آخر السنة/الفصل

 %10 االمتحان الشفوي

 %15 االمتحان العملً

 %100 المجموع

 أي تقٌٌم تكوٌنً بحت
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 قائمة المراجع (3

 مذكرات المقرر -6-1

 الزٌنة تانتاج نباتا مذكرات فً

 ( ة التدرٌسبنفس لغ  - الكتب الضرورٌة )الكتب الدراسٌة المقررة -6-2

(: األشجار والشجٌرات والنخٌل ودورهمم فمً التموازن 1993القٌعً طارق و آخرون ) 

المملكة العربٌة السمعودٌة . الصمفحات  -الرٌاض -البٌئً . دار النشر : دار المرٌخ للنشر

 .  372 -1من 

 (: نباتات الزٌنة والمدٌكور المداخلً. دار النشمر1996القٌعً طارق و سعداوي فٌصل ) 

 .  317 -1المملكة العربٌة السعودٌة . الصفحات من  -الرٌاض -: دار المرٌخ للنشر

( : النباتات الطبٌمة البرٌمة فمً سمٌناء . دار النشمر : 2000حنفى ٌاسر عادل و آخرون )

 . 338 – 1مؤسسة الخلٌج العربى . الصفحات من 

لحدائق . دار النشر : (: الزهور ونباتات الزٌنة وتنسٌق ا1985محمد ٌسري الغٌطانً ) 

 .  717 -1دار الجامعات المصرٌة. الطبعة الرابعة . اإلسكندرٌة . الصفحات من 

Garden plants for everyone (1975): Hamlym, New york 

Aclrain Bloom 

 مجالت دورٌة، مواقع إنترنت، إلخ -6-4

 Hort. Abstract, Journal of American Soc. For Hort. Sci. 

القاهرة( –الحولٌات المختلفة للجامعات المصرٌة)عٌن شمس  -ات مشتهرحولٌ  

 

 

 اإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم (4

 أجهزة عرض بٌانات( –بروجٌكتور  –أدوات التدرٌس )سبورة 

 وسائل مواصالت لنقل الطالب للزٌارات الخارجٌة
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