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 )بكالوريوس( مواصفــــــات مقـــــــرر

 الزراعـــــةكليـــــــة:                      بنهـــــــاجامعــــــــة: 

 مواصفات المقرر

 : البساتٌنالبرنامج أو البرامج التً ٌقدم من خاللها المقرر

 عنصر رئٌسً أم ثانوي للبرامج: رئٌسى.

 ٌن: البساتالقسم الذي ٌقدم البرنامج

 : البساتٌن .القسم الذي ٌقدم المقرر

 الفصل الدراسً الثانًشعبة بساتٌن. –: الفرقة الثالثة السنة الدراسٌة/ المستوى

 5/2010/  17 تارٌخ اعتماد المواصفات

 )أ(  البيانات األساسية

 321 الكود:                                                         2إنتاج خضر  العنوان:

  ساعة/ االسبوع2 الساعات المعتمدة:              المحاضرة:

 ساعة 4 المجموع: ساعة / االسبوع    2 حصص اإلرشاد الخاص:       العمـلي:

 )ب(  البيانات المهنية

 األهداف العامة للمقرر (1

تعرٌفففل البالفففم بااالمٌفففة ااقتصفففادٌة والقٌمفففة الاذائٌفففة والسفففرول البٌئٌفففة المناسفففبة 

ل المختلفة مع دراسة االم عملٌات الرعاٌة والخدمة الالزمة للوصول باانتاجٌة وااصنا

والنوعٌففة لل ففد اامثففل ابتففداها مففن تجهٌففز التقففاوى والزراعففة وال صففاد والتخففزٌن  مففع 

 تعرٌل البالم باالم مشاكل الخضر الصٌفٌة ووضع ال لول المناسبة لها. 

 

 النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر (2

 الذا المقرر ٌكون البالم قادرا على أن : بنهاٌة

  المعرفة والفهم -أ

ااصنال وبرق الزراعة وكمٌة التقفاوى ومواعٌفد الزراعفة لم اصفٌل   صلٌ -1-أ

 الخضر الصٌفٌة.  

برق الجمع وال صاد المناسم لم اصفٌل الخضفر الصفٌفٌة تبعفا للافر   ذكرٌ -2-أ

 من اانتاج.

لسرول البٌئٌفة وعوامفل التربفة المناسفبة انتفاج ااسس الالزمة وا علىعرل تٌ -3-أ

 .م اصٌل الخضر الصٌفٌة عالٌة الجوده
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 المهارات الذهنية -ب

 سفم بٌن اصنال الخضر الصٌفٌة المختلفة واختٌار الصفنل المناسفم   مٌزٌ -1-م
 الار  من اانتاج والسرول البٌئٌة السائدة.

الخضفر م اصٌل مة المتكاملة فى والرى والمقاو افضل برنامج للتسمٌد   ددٌ -2-م
 .الصٌفٌة

لكفل م صفول مفن البرٌقة المناسبة للجمع وال صاد والتعبئة والتخزٌن  ٌختار -3-م
 م اصٌل الخضر الصٌفٌة.

 

 المهارات -ج

 ج.أ.المهارات المهنية والعملية

لنباتفففات م اصفففٌل الخضفففر المورفولفففوجى والتقسفففٌم النبفففاتى  ٌبفففٌن الففففروق -1-.أج
 الصٌفٌة.

 م اصٌل الخضر الصٌفٌة.التقنٌات ال دٌثة فى اكثار وزراعة وانتاج   ٌببق -2-أ.ج
فففى  علففى اسففتخدام معففامالت مففا بعففد ال صففاد واعففدادالا للتسففوٌق ٌتففدرم  -3-.أج

 .م اصٌل الخضر الصٌفٌة
 

  المهارات العامة والقابلة للنقل -ج.ب

 ٌكتسم مهارة كتابة ورقة ب ثٌة . -1-ج.م
 مهارة التعامل مع ال اسم اآللى وشبكة اانترنت.ٌستفٌد من  -2-ج.م
 ٌدٌر العمل وٌنسم الوقت بكفاهة.ٌكتسم مهارة العمل الجماعى و -3-ج.م
 

 محتوى المقرر (3

ساعات إرشاد دروس 

 أكاديمية / عملية

 الموضوع عدد الساعات / األسبوع محاضرةساعات  

 الم اضرات:   

 العائلة المركبة 6 6 6

 العائلة الوردٌة 4 4 4

 العائلة القرعٌة 8 8 8

 العائلة الباذنجانٌة 8 8 8

 العائلة العالقٌة 2 2 2

 

 أساليب التعليم والتعلم (4

 م اضرات نسرٌة -4-1

 عملٌة  الدروس -4-2

 زٌارات مٌدانٌة -4-3

 ورقة ب ثٌة  -4-4

  لقات مناقشات -4-5
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 أساليب تقييم الطلبة (5

 . المعرفة والفهم والمهارات الذالنٌةم لتقٌٌ   . إمت انات دورٌة -5-1

 . المهارات العملٌةلتقٌٌم    . امت انات عملٌة -5-2

 .المعرفة والفهم والمهارات العامة والقابلة للنقللتقٌٌم    ... امت ان شفوى -5-3

 .المعرفة والفهم والمهارة الذالنٌةلتقٌٌم    ... إمت ان نسرى -5-4

 جدول التقييم

 .12   6األسبوع    .... .... إمت انات دورٌة 1التقٌٌم 

 15األسبوع  ..   ......... امت ان عملى 2التقٌٌم 

 15 األسبوع    ........... امت ان شفوى 3التقٌٌم 

 16األسبوع    ........... امت ان نسرى 4التقٌٌم 

 الوزن النسبي لكل تقييم

 %15 ات دورٌةامت ان

 %60 امت ان آخر السنة/الفصل

 %10 اامت ان الشفوي

 %15 اامت ان العملً

 % صلأعمال السنة/الف

 % أنواع التقٌٌم األخرى

 %100 المجموع

 قائمة المراجع (6

 مذكرات المقرر -6-1

  ............ مذكرة القسم والمحاضرات

 الكتم الضرورٌة )الكتم الدراسٌة المقررة(  -6-2

  ................................. ال توجد

 كتم مقتر ة -6-3

( . الخضر الثمرية. الدار العربية للنشرر والتوزيرع 1989حسن، احمد عبد المنعم ) -1

. 

 ( . القرعيات. الدار العربية للنشر والتوزيع .1988احمد عبد المنعم )حسن،  -2

( . الخضررر الجذريررة والسرراقية والورقيررة. الرردار 1990حسررن، احمررد عبررد المررنعم ) -3

 العربية للنشر والتوزيع .

6- Thompson, HC , WC Kelly (1957) Vegetable crops. 

McGrow Hill Book Co. In., NY, USA.  

 جالت دورٌة  مواقع إنترنت  إلخم -6-4

1- J. Amer. Soc. Hort Sci. 
2- Web sites. 
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 اإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم (7

شرربكة  –قاعررة ترردريس مجهررزة بوسررائل عررر  مسرراعدة  –مزرعررة نمرراذج تعليميررة 

 المعلومات.

2010/   5/ 17ـ تم مناقشة التوصيف وإعتماده بمجلس القسم المنعقد بتاريخ    

 رئيس القسم :                                            ذ المادة :أستا

                أ.د. نادية سعد عبدالرزاق شفشق                     أ.د. إيمان مختار أبو الغيط          

 التوقيع :         التوقيع :                                       

 كيزأ.د.محمد السعيد 

 التوقيع :

 2010/     5/    17التاريخ: 

 

 


