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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.

 ساتٌن: البالقسم الذي ٌقدم البرنامج

 : البساتٌن .القسم الذي ٌقدم المقرر

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

 5/2010/   17تارٌخ اعتماد المواصفات

 )أ(  البيانات األساسية

 311 الكود:                                                         1إنتاج 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 

نال المختلفة مع دراسة االم عملٌات الرعاٌة والخدمة الالزمة للوصول باانتاجٌة وااص

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

 ووضع ال لول المناسبة لها.  الشتوٌةتعرٌل البالم باالم مشاكل الخضر 

 

 النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر (2

 ٌة الذا المقرر ٌكون البالم قادرا على أن :بنها

  المعرفة والفهم -أ

ااصنال وبفر  الزراعفة وكمٌفة التقفاوى ومواعٌفد الزراعفة لم اصفٌل سمى ٌ -1-أ

 .  الشتوٌةالخضر 

تبعفا للافر   الشفتوٌةبر  الجمع وال صفاد المناسفم لم اصفٌل الخضفر  عددٌ -2-أ

 من اانتاج.

ول البٌئٌة وعوامل التربة المناسبة انتاج م اصٌل ااسس الالزمة والسرذكر ٌ -3-أ

 .عالٌة الجوده الشتوٌةالخضر 

 المهارات الذهنية -ب
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 سفم المختلفة واختٌفار الصفنل المناسفم  الشتوٌةبٌن اصنال الخضر   مٌزٌ -1-م
 الار  من اانتاج والسرول البٌئٌة السائدة.

الخضفر م اصٌل لمتكاملة فى والرى والمقاومة ا افضل برنامج للتسمٌد   ددٌ -2-م
 .الشتوٌة

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

 المهارات -ج

 ج.أ.المهارات المهنية والعملية

لنباتفففات م اصفففٌل الخضفففر المورفولفففوجى والتقسفففٌم النبفففاتى  ٌبفففٌن الففففرو  -1-أ ج
 .الشتوٌة

 .الشتوٌةم اصٌل الخضر التقنٌات ال دٌثة فى اكثار وزراعة وانتاج   ٌبب  -2-أ ج
فففى  علففى اسففتخدام معففامالت مففا بعففد ال صففاد واعففدادالا للتسففوٌ  ٌتففدرم  -3-أ ج

 .الشتوٌةم اصٌل الخضر 

  المهارات العامة والقابلة للنقل -ج ب

 ٌكتسم مهارة كتابة ورقة ب ثٌة . -1-ج م
 لى وشبكة اانترنت.ال اسم اآل ٌستخدم -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 محاضرة

 الم اضرات:   

 

2 2 

مقدمففففففة عففففففن أالمٌففففففة 

 م اصٌل الخضر

 
2 2 

 العائلة الزنبقٌة

 العائلة الثومٌة 6 6 

 العائلة الصلٌبٌة 6 6 

 العائلة الخٌمٌة 4 4 

 العائلة الرمرامٌة 4 4 

 العائلة البقولٌة 4 4 

 العملً:   

4   

التعففرل علففى مزرعففة 

 الخضر

4   
 العائلة الزنبقٌة
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 العائلة الثومٌة   12

 العائلة الصلٌبٌة   12

 العائلة الخٌمٌة   8

 ٌةالعائلة الرمرام   8

 العائلة البقولٌة   8

 

 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

 

 أساليب تقييم الطلبة (5

 . المعرفة والفهم والمهارات الذالنٌةلتقٌٌم    . إمت انات دورٌة -5-1

 . المهارات العملٌةم لتقٌٌ   . 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 8 4األسبوع    .... .... إمت انات دورٌة 1التقٌٌم 

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

 15 األسبوع    ........... امت ان شفوى 3ٌٌم التق

 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

 % أعمال السنة/الفصل

 % أنواع التقٌٌم األخرى
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 %100 المجموع

 قائمة المراجع (6

 ات المقررمذكر -6-1

  ............ مذكرة القسم والمحاضرات

 الكتم الضرورٌة )الكتم الدراسٌة المقررة(  -6-2

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

 كتم مقتر ة -6-3

( . الخضننر الجذريننة والسنناقية والورقيننة. النندار 1990حسنننا احمنند عبنند المنننعم ) -1

 العربية للنشر والتوزيع .

ليننة والتطبيقيننة إلنتنناج األساسننيات العم(. 2008محمننود عبنندالعزيز إبننراهيم ) خليننل -2

 الخضر تنباتا

( تكنولوجينا إنتناج الخضنر. الندار العربينة للنشنر 1998حسنا احمد عبند المننعم )  -3

 والتوزيع .

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

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

 مجالت دورٌة  مواقع إنترنت  إلخ -5

1- J. Amer. Soc. Hort Sci. 
2- Web sites. 

 اإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم (7

شننبكة  –قاعننة تنندريس مجهننزة بوسننائل عننر  مسنناعدة  –مزرعننة نمنناذج تعليميننة 

 المعلومات.

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

 رئيس القسم :                                            أستاذ المادة :

 أ.د. إيمان مختار أبو الغيط                       أ.د. فتحى أبو النصر أبو سديره

 التوقيع:                                                التوقيع:

                                                                        أ.د. سعيد معو  محمد عيدد. ا.

 التوقيع:

 

 2010/     /    التاريخ:   

 

 


