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  )بكالورٌوس( ررــات مقــمواصف

 

  الزراعة بمشتهركلٌة                       بنهاجامعة 

 مواصفات المقرر

 البساتٌن :البرنامج أو البرامج التً ٌقدم من خاللها المقرر

 رئٌسى :عنصر رئٌسً أم ثانوي للبرامج

  البساتٌن  :القسم الذي ٌقدم البرنامج

 لبساتٌن ا :القسم الذي ٌقدم المقرر

  شعبة البساتٌن –الفرقة الرابعة  :السنة الدراسٌة/ المستوى

 5/2010/ 17  :تارٌخ اعتماد المواصفات

 )أ(  البٌانات األساسٌة

  421 الكود:                       إنتاج تقاوي خضرالعنوان:

  6 المجموع:       4العملً:       2:المحاضرة            الساعات المعتمدة:

 )ب(  البٌانات المهنٌة 

 األهداف العامة للمقرر (1

تعرٌف الطالب بالطرق المستخدمة فً زراعة وانتاج تقاوي محاصٌل  ٌهدف هذا المقرر الً

الخضر و بالظروف البئٌة و العوامل المختلفة والتى تؤثر على كمٌه وجودة التقاوى سواء 

  بذور او اجزاء خضرٌه  

 

 للمقرر النتائج التعلٌمٌة المستهدفة (2

 بنهاٌة هذا المقرر ٌكون الطالب قادر علً ان:

 المعرفة والفهم -أ

 ٌتعرف على العوامل الهامه التى تؤثر على كمٌه وجوده المحصول البذرى  -1-أ 

 االساس العلمى والعوامل التى تؤخذ فى االعتبار النتاج تقاوى بجودة عالٌه  ٌذكر -2-أ     

 طبٌقى النتاج التقاوى االساس العلمى والت شرحٌ -3-أ 

 خطوات فحص واعتماد البذور  ٌعدد -4-أ 

 

      

 المهارات الذهنٌة -ب

 ٌختار االصناف المناسبه النتاج تقاوٌها  -1-ب 
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 ٌمٌز المناطق الجغرافٌه والتى تناسب انتاج تقاوى معٌنه  -2-ب 

لخلط ٌختار الصنف الجٌد وطرق ومٌعاد زراعته وانسب مسافه عزل لمنع ا -3-ب 

 الوراثى والمٌكانٌكى

 المهارات -ج

 ج.أ.المهارات المهنٌة والعملٌة

  الخضر الزهار والتزهٌر والتلقٌح ونوع النوارات لنباتاتله تمعرف ٌبٌن -1-.أج 

 لبذور فى الشركات الخاصه افاصالت  ٌستخدم -2-.أج 

 ءة اختبارات االنبات ودرجه النقاوة واالصابه بالحشرات بكفا طبقٌ -3-ج.أ 

 المهارات العامة والقابلة للنقل -ج.ب

 ٌعمل فى فرٌق. -1-ج.ب 

 ٌستفٌد من مهارة التعامل مع الحاسب اآللى وشبكة اإلنترنت  -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 

 مٌة / عملٌةأكادٌ

 الموضوع عدد الساعات / األسبوع محاضرة

 المحاضرات:   

استرتٌجٌه انتاج  2 2 
 التقاوى فى مصر 

سٌاسه انتاج التقاوى  2 2 
 فى الخضر 

العوامل البٌئٌه التى  4 4 
 تؤثر على االزهار

عملٌات الخدمه  2 2 
 البستانٌه 

 2 2 
الحصاد والدراس 

وفصل البذور 
 واعتماها 

تجفٌف التقاوى وتهٌئه  2 2 
 البذور لالنبات 

تدرٌج وغربله البذور  2 2 
 باالجهزة الحدٌثه  

انتاج تقاوى الطماطم  2 2 
 والبامٌه والبصل 

انتاج تقاوى البسله  2 2 
 والجزر والكرنب 

 4 4 
انتاج تقاوى الخرشوف 

بطاطس  –فراوله  –
 بطاطا  –

اوى مواصفات التق 2 2 
 المحلٌه والمستوردة

 العملً:   

مقدمه تشمل اهمٌه  4  4
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 انتاج تقاوى الخضر 

االزهار فى نباتات  4  4
 الخضر 

نوع التلقٌح فى  4  4
 محاصٌل الخضر 

العوامل التى تؤثر  4  4
 على العقد والثمار 

 اختبارات االنبات  4  4

االسباب التى تؤدى  4  4
الى تدهور صفات 

  التقاوى

 طرق العزل المختلفه  4  4

تقسٌم التقاوى حسب  4  4
 درجه النقاء 

زٌارة محطه فحص  4  4
 التقاوى 

زٌارة معمل تكنولوجٌا  4  4
 التقاوى 

التدرٌب على انتاج  12  12
 التقاوى 

4  4 
المشاكل التى تواجه 

تكنولوجٌا انتاج 
 التقاوى 

 

 أسالٌب التعلٌم والتعلم (4

 رٌةمحاضرات نظ -4-1

 تدرٌبات عملٌة -4-2

 خارجٌه للمزارع والشركاتزٌارات  -4-3

 )اعداد تقارٌر( تكلٌفات -4-4

 أسالٌب تقٌٌم الطلبة (5

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

 المهارات العملٌةلتقٌٌم  امتحانات عملٌة -5-2

 مهارات العامة والقابلة للنقلالمعرفة والفهم و اللتقٌٌم  امتحان شفوي -5-3

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

 جدول التقٌٌم

 12-8-4    األسبوع       امتحانات دورٌة 1التقٌٌم 

 15االمتحان العملى       األسبوع     1التقٌٌم 

 15    األسبوع    الشفهى  االمتحان  2التقٌٌم 

 16     األسبوع    النظرىحان االمت 3التقٌٌم 

 الوزن النسبً لكل تقٌٌم

 %15 ات دورٌةامتحان
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 %60 امتحان آخر السنة/الفصل

 %10 االمتحان الشفوي

 %15 االمتحان العملً

 %100 المجموع

 أي تقٌٌم تكوٌنً بحت

 قائمة المراجع (6

 مذكرات المقرر -6-1

 )الخضر( أعضاء هٌئة التدرٌس بالقسم ٌعدها مذكرات

 ( بنفس لغة التدرٌس  - الكتب الضرورٌة )الكتب الدراسٌة المقررة -6-2

 

 كتب مقترحة -6-3

( انتاج وفسٌولوجٌا واعتماد بذور الخضر . الدار العربٌه 1994حسن , احمد عبد المنعم )

 القاهره-لنشر والتوزٌع

 مجالت دورٌة, مواقع إنترنت, إلخ -6-4

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

القاهرة( –الحولٌات المختلفة للجامعات المصرٌة)عٌن شمس  -حولٌات مشتهر  

 

 اإلمكانات المطلوبة للتعلٌم والتعلم (7

 أجهزة عرض بٌانات( –بروجٌكتور  –أدوات التدرٌس )سبورة 

 Data showملحق بـ  كمبٌوتر

 مٌكروسكوب( –احتٌاجات معملٌة )معمل مٌكروبٌولوجى 

 اصالت لنقل الطالب للزٌارات الخارجٌةوسائل مو

2010/   5/ 17ـ تم مناقشة التوصٌف وإعتماده بمجلس القسم المنعقد بتارٌخ    

 أستاذ المادة :                                            رئٌس القسم :

 أ.د. سعٌد معوض محمد عٌد                       أ.د. إٌمان مختار أبو الغٌط

 ٌع:                                                التوقٌع:التوق

 2010/     5/     17التارٌخ:  


