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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة 

من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه 

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 المؤسسة التعليمية .1
 جامعة ديالى  –كلية الزراعة 

 القسم العلمي / المركز  .2
 البستنة وهندسة الحدائق

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 

جامعة  –كلية الزراعة  –مراجعة اداء قسم البستنة وهندسة الحدائق 

 ديالى 

 اسم الشهادة النهائية  .4
 البكالوريوس في العلوم الزراعية

 النظام الدراسي :  .5

 سنوي /مقررات /أخرى 
 فصلي

 ج االعتماد المعتمد  برنام .6
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 المؤثرات الخارجية األخرى  .7
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 تاريخ إعداد الوصف  .8
18\4\2016 

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

ع زراعة البساتين في واق تخريج طلبة لهم المقدرة على العمل في مراكز االبحاث العلمية والجامعات لتحسين -

 . الدولة

في  رفد الوزارات ذات العالقة بالزراعة بالكوادر البشرية العلمية المدربة لقيادة العمل الزراعي البستني -

 .  مؤسسات الدولة

توفير كادر زراعي متخصص بالعلوم البستنية بامكانه خلق  فرص عمل في القطاع الزراعي الخاص  -

 من قبلهم دون انتظار العمل في مؤسسات الدولة. ومباشرة العمل الزرعي

امكانية ابتعاث الطلة االوائل على القسم الى الدول المتقدمة في مجال العلوم الزراعية البستنية لنقل اخر ما  -

 .توصل اليه العلم الى بلدنا

االنحدار الشديد في  اعداد وتخريج طلبة لهم رؤية علمية وعملية باعادة زراعة البساتين في العراق بعد -

 . مساحات البساتين التي كانت موجودة اصال واضافة مساحات جديدة 

في  لهم القابلية على اجتياز االختبارات العلمية المحلية والعربية والدولية من اجل الحصول على فرص العمل -

 او اكمال الدراسة . الخارج

 . اتهم في الحقل البستني من الزراعةستمر من اجل تطوير مهارلهم القدرة والقابلية على مواصلة التعليم الم -
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مخرجات البرنامج  .10

  االهداف المعرفية  -أ

       وطرق انتاجها.والنخيل  ان يكون الطالب ملما بعلوم الفاكهة  -1أ

 .اجهاان يكون الطالب ملما بعلوم محاصيل الخضر وطرق انت -2أ

 .وطرق انتاجهانباتات الزينة ان يكون الطالب ملما بعلوم  -3أ

 هندسة الحدائق وطرق تنفيذها.ان يكون الطالب ملما بعلوم  -4أ

 لديه المعرفة بطرق تربية وتحسين المحاصيل البستنية. -5أ

 النباتي. لديه المعرفة بعلوم االخرى المساندة مثل الفسلجة وخزن الثمار والتشريح والتصنيف -6أ

 لخاصة بالبرنامج ا يةالمهارات األهداف –ب 

 لديه المهارة للتعامل مع االجهزة المختبرية الحديثة النجاز البحوث العلمية. – 1ب 

 لديه المهاره للعمل الحقلي وانشاء وادامة البساتين وحقول الخض والزينة. – 2ب 

 التي تتطلبها الزراعة الحديثة.لديه المهارة باستعمال االالت الزراعية        - 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 اتباع اسلوب المحاظرة مع استخدام وسائل العرض الحديثة. -

 اجراء التجارب المختبرية. -

 الحوار المباشر مع الطلبة من خالل طرح االسئلة عليهم . -

 الواجبات البيتية )كتابة التقاريرالعلمية(. -

  ات الحقلية التطبيقية.التعلم من خالل الممارس -

 طرائق التقييم      

 االمتحانات الشهرية. -

 االمتحانات السريعة )الكوزات(. -

 التقييم من خالل النشاط الصفي . -

 من خالل اعداد التقارير العلمية واالستفادة من الشبكات المعلوماتية . -

 النهائية. االمتحانات -

 

 

 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

وزيادة مساحاتها في بلده بستنية بالمحافظة على المساحات ال ةبالمسؤوليالقيم االنسانية للشعور  زرع -1ج

 وباقي الدول .

زرع القيم النبيلة والتعامل االخالقي اثناء العمل الزراعي مثل االمانة وحب العمل واالخالص فيه وان  -2ج

 ذاء االمن له.يشعر بان االنسان في كل مكان هو هدفه من حيث توفير الغ

 يهيئان  زراعي مهندس جماعية وعليه واعتباره ةمسؤوليجعل الطالب يشعر بان انتاج  الغذاء هو  -3ج

 وان يبتعد عن المصلحة الشخصية الضيقة. الزراعيةمشاريع النفسه   للعمل الجماعي في 

انسانية  مسئوليةعليها جعل الطالب ان يشعر بان الكرة االرضية هي قرية صغيرة خضراء والمحافظة  – 4ج

 جماعية.

 

 طرائق التعليم والتعلم     
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 من خالل المحاضرات. -

 اللقاء المباشر مع الطلبة )اجراء حوارات(. -

 السفرات العلمية الى مواقع العمل الزراعي المختلفة. -

 استضافة اساتذة متخصصين ورجال دين لشحن نفوس الطلبة بالقيم االسالمية النبيلة. -

 التقييم طرائق    

 االمتحانات الشهرية التحريرية. -

 االمتحانات الشفوية المباشرة. -

 من خالل االنشطة الصفية والبيتية. -

 

 

 المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.التأهيلية المهارات العامة و-د 

 

 لمية على المزارعين بعد تخرجه .اكساب الطالب المتخرج مهارات القاء المحاضرات الع -1د

اكساب الطالب المتخرج مهارات قيادية وادارية من اجل العمل في  مراكز البحث العلمي للقطاع  -2د

 الزراعي .

 اكساب الطالب المتخرج مهارات لنقل التكنولوجيا  الحديثة الى البلد . -3د

مع ما يستجد من معلومات في حقل  اكساب الطالب مهارات البحث العلمي لالستمرار بالتواصل -4د

 العلوم البستنية في الخارج ومحاولة ماهو جديد ومفيد الى البلد .

 طرائق التعليم والتعلم          

 من خالل المحاضرات. -

 الزيارات الميدانية. -

 من خالل االساتذة الزائرين. -

 عن ذلك.االطالع عل التجارب العالمية من خالل تكليف الطلبة باعداد تقارير  -

 التطبيق الصيفي في دوائر الدولة والقطاع الخاص. -

 طرائق التقييم          

 

 االمتحانات المتنوعة وحسب النهارة المطلوبة. -

 اشراك الجهات الخارجية التي تسهم بتدريب الطلبة على تقويمهم. -

 التقييم من خالل اجراء مسابقات علمية كاالبتكارات وجراء البحوث العلمية. -

 ية البرنامج بن .11

 

المرحلة 

 الدراسية 

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق

 عملي نظري      

 3 2 مكائن واالت زراعية   المرحلة االولى

 3 2 مساحة مستوية   المرحلة االولى

 - 1 مبادئ علم التربة   المرحلة االولى

 - 2 اضيات ري  المرحلة االولى
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 3 2 نبات عام   المرحلة االولى

 3 2 كيمياء عضوية   المرحلة االولى

 - 1 1لغة انكليزية تخصصية  المرحلة االولى

 - 1 حقوق انسان وحريات عامة  المرحلة االولى

 3 2 مبادئ محاصيل حقلية   المرحلة االولى

 3 2 مبادئ انتاج حيواني   المرحلة االولى

 3 2 مبادئ صناعيات غذائية   ولىالمرحلة اال

 3 1 احصاء  المرحلة االولى

 3 - 1تطبيقات في الحاسوب   المرحلة االولى

 - 2 مبادئ اقتصاد زراعي   المرحلة االولى

 - 1 2لغة انكليزية تخصصية   المرحلة االولى

 3 -  رسم هندسي   المرحلة االولى

 3 2 مبادئ احياء مجهرية    المرحلة الثانية

 3 2 تشريح نبات   المرحلة الثانية

 3 2 مبادئ تصميم حدائق   المرحلة الثانية

 3 2 نباتوراثة   المرحلة الثانية

 3 2 حشرات نباتات   المرحلة الثانية

 3 - 2تطبيقات في الحاسوب   المرحلة الثانية

 - 1 لغة عربية   المرحلة الثانية

 3 2 فسلجه نبات   المرحلة الثانية

 3 2 تغذية نبات   المرحلة الثانية

 3 2 كيمياء حيوية   المرحلة الثانية

 3 2 بيئة نبات   المرحلة الثانية

 3 2 زراعة عضوية   المرحلة الثانية

 3 2 مشاتل واكثار   المرحلة الثانية

 - 2 مبادئ ارشاد زراعي   المرحلة الثانية

 3 2 ادغال وطرق مكافتحها  المرحلة الثانية

 - 1 حرية وديمقراطية   المرحلة الثانية

 3 2 1فاكهة نفضيه   المرحلة الثالثة
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 3 2 انتاج خضر   المرحلة الثالثة

 3 2 1نباتات زينة    المرحلة الثالثة

 3 2 تصميم وتحليل تجارب  المرحلة الثالثة

 3 2 مات نمو نباتيةظمن  المرحلة الثالثة

 3 2 بية وعطرية نباتات ط  المرحلة الثالثة

 3 2 2 نفضيهفاكهة   المرحلة الثالثة

 3 2 2انتاج خضر  المرحلة الثالثة

 3 2 2نباتات زينة   المرحلة الثالثة

 3 2 تربية نحل   المرحلة الثالثة

 3 2 امراض نباتات بستنية   المرحلة الثالثة

 3 2 تربية نبات   المرحلة الثالثة

 3 - في الحاسوب تطبيقات  المرحلة الثالثة

 3 2 ري وبزل  المرحلة الثالثة

 3 2 زراعة انسجة   المرحلة الرابعة

 3 2 فاكهة مستديمة   المرحلة الرابعة

 3 2 انتاج بذور خضروات  المرحلة الرابعة

 3 2 زراعة محمية   المرحلة الرابعة

 3 1 هندسة حدائق   المرحلة الرابعة

 3 2 ع ادارة مزار   المرحلة الرابعة

 3 - مشروع بحث  المرحلة الرابعة

 3 2 انتاج اعناب وثمار صغيرة   المرحلة الرابعة

 3 2 انتاج نخيل   المرحلة الرابعة

 3 2 تقانات حياتية   المرحلة الرابعة

 3 2 جني وخزن الحاصالت   المرحلة الرابعة

 - 1 حلقات دراسية   المرحلة الرابعة

 3 2 ة تربة واسمدة خصوب  المرحلة الرابعة

 3 - مشروع بحث  المرحلة الرابعة
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

زيادة دور االرشاد التربوي من قبل االساتذة واالشراف على الطلبة والتعرف على مشاكلهم  -1

 العلمية والشخصية لزيادة محبة الطالب الختصاصه.

 عمل استبيانات للطلبة الخذ رايهم بالمادة العلمية وكيفية ايصالها لهم. –2

اعالم الطلبة بمتابعتهم بعد التوظيف في دوائرهم ووضع مجموعة اسئلة تقييمية تجيب عنها  – 3

لجنة خاصىة في دوائرهم المعنية  وارسالها الى الكلية  لغرض تقييم المستوى العلمي 

ات سوق العمل ثم ادخال الخريجين في دورات تقيمها شعبة التعليم للخريجين ومعرفة متطلب

 المستمر في الكلية لغرض تحديث معلومات الخريج .

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول .  13

سب تعليمات الكلية قسم القبول المركزي  ثم ح –يتم القبول حسب انظمة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 وتتضمن :

 معدل الطالب في الدراسة االعدادية. -1

 رغبة الطالب. –2

 الطاقة االستيعابية للقسم. -3

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .13
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . -1

 عمادة كلية الزراعة . -2

 قسم البستنة وهندسة الحدائق . -3
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 المنهج مخطط مهارات  

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم  

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج

السنة / 

 المستوى

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر

 أم اختياري

األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية 

 الخاصة بالبرنامج 

جدانية األهداف الو

 والقيمية 

المهارات العامة 

         والتأهيلية المنقولة

) المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية 

التوظيف والتطور 

 الشخصي(

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب أ 6 أ 5 4أ 3أ 2أ 1أ

 √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √  √  √  اساسي ةخضر صيفي  لثالثةاالمرحلة 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية الزراعة    المؤسسة التعليمية .1

 البستنة وهندسة الحدائق القسم العلمي  / المركز .2

 ةخضر صيفي اسم / رمز المقرر .3

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 لثانيا الفصل –لثة المرحلة الثا الفصل / السنة .5

 75 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 2016 \ 4 \ 18 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 دراسه العوامل البيئيه المختلفه والموثره في نمووانتاج محاصيل الخضر الصيفيه. -

 التعرف على طرق تصنيف محاصيل الخضر . -

 صيل الخضر التابعه لعوائل الخضرالصيفيه.التعرف على طرق زراعه وانتاج محا -     

 

 

 

 

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  مبرهناً عما إذا كان

 البرنامج.

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10
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 األهداف المعرفية   -أ

    بمناطق زراعه الخضر الصيفيه .تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم   -1أ

     لبيئيه الالزمه لنمو محاصيل الخضرالصيفيه.بالعوامل اتمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم  -2أ

      ن الحصول على المعرفة والفهم  بطرق انتاج بذورالخضر الصيفيه وطرق تصنيفها .تمكين الطلبة م -3أ

ى المعرفة والفهم بطرق زراعه وانتاج الخضر التابعه لعوائل الخضر تمكين الطلبة من الحصول عل -4أ

      .الصيفيه 

في  بانتاج محاصيل الخضرباستخدام الطرق الحديثه الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم  تمكين -5أ

 الزراعه .

  

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 لمية الالزمة للعمل في المجال الحقلي .تدريب الطلبة للحصول على المهارات الع –1ب

ة الحديثة الخاصة  بريية في استخدام االجهزة المملتدريب الطلبة للحصول على المهارات الع - 2ب

 في تقييم الناتج من محاصيل الخضر من حيث مرحله النضج وموعد الجني .

لتمييز محاصيل الخضر الصيفيه من حيث اكساب الطلبة المهارات الحقلية العملية الالزمة    - 3ب 

    .طبيعه االنواع واالصناف المزروعه لهذه المحاصيل 

ا  العمل في اختصاص انتاج محاصيل الخضر تدريب الطلبة للحصول على المهارات التي يتطلبه  - 4ب

 الصيفيه.

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 .محاضراتالالقاء  -

 استخدام اسلوب الحوار والنقاش مع الطلبة اليصال المعلومة النظرية للطالب . -

  تطبيق الدروس النظرية في الحقل. -

 تخدام المختبرات الحديثة.اس -

 استخدام اجهزة الحواسيب والعرض اثناء المحاضرات .  -

 تكليف الطلبة بواجبات بيتية إلعداد تقارير علمية عن االختصاص. -

 

 

 طرائق التقييم      

 امتحانات يومية سريعة ) كوزات( . -

 امتحانات شهرية ) اثنان فأكثر(. -

 . تقييم النشاط الصفي للطلبة -

 تقييمات عن كتابة البحوث والتقارير العلمية والواجبات البيتية . -

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

زرع القيم االنسانية للشعور بالمسؤلية والعمل على زيادة النتاج باستخدام االصناف المستنبطة  -1ج

 حديثا والطرق الحديثه في الزراعه.

 ل البحث العلمي .زرع قيم حب العمل في مجا -2ج     

جعل الطالب يشعر بان انتاج  الغذاء هو مسؤلية جماعية وعليه  ان يهيء نفسه للعمل الجماعي في  -3ج

 مشاريع البحوث الخاصة بتحسين وزياده االنتاج وان يبتعد عن المصلحة الشخصية الضيقة.

 يتحمل المسؤلية في الحفاظ عليها.ان يتعلم الطالب بان الثروة النباتية المحلية هي هوية البلد وان  – 4ج

 

 

 طرائق التعليم والتعلم     
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 من خالل المحاضرات. -

 اللقاء المباشر مع الطلبة )اجراء حوارات(. -

 السفرات العلمية الى مواقع العمل الزراعي المختلفة. -

 استضافة اساتذة متخصصين ورجال دين لشحن نفوس الطلبة بالقيم االسالمية النبيلة. -

 

 

 رائق التقييم ط   

 االمتحانات الشهرية التحريرية. -

 االمتحانات الشفوية المباشرة. -

 االنشطة الصفية والبيتية. -

 التوظيف والتطور الشخصي  المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية -د 

 .في مختلف المحافل العلمية ةاكساب الطالب المتخرج مهارات القاء المحاضرات العلمي -1د

 اجل العمل في  مراكز البحث العلمي. فنية اكساب الطالب المتخرج مهارات  -2د

 للعمل كمربي نبات وكيفية اجراء عملية التهجين بين النباتات .اكساب الطالب المتخرج مهارات  -3د

    جد من معلومات في حقل العلوم اكساب الطالب مهارات البحث العلمي لالستمرار بالتواصل مع ما يست -4د

 البستنية في الخارج ومحاولة ماهو جديد ومفيد الى البلد .
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 بنية المقرر .11

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 التعرف على محاصيل الخضر الصيفيه 5 1
طرق زراعه وانتاج محاصيل 

 خضر الصيفيه بصوره عامهال

، المحاضرة

المناقشة 

،تقارير،مختبرات 

 ،عملي في الحقول

امتحانات سريعة 

وشهرية ونشاط 

 صفي وتقارير

 طرق زراعه وانتاج الطماطه التعرف على طرق زراعه وانتاج الطماطه 5 2

المحاضرة، 

المناقشة 

،تقارير،مختبرات 

 ،عملي في الحقول

امتحانات سريعة 

اط وشهرية ونش

 صفي وتقارير

3 5 
على طرق زراعه وانتاج التعرف 

 الفلفل
 طرق زراعه وانتاج الفلفل

المحاضرة، 

المناقشة 

،تقارير،مختبرات 

 ،عملي في الحقول

امتحانات سريعة 

وشهرية ونشاط 

 صفي وتقارير

4 5 
على طرق زراعه وانتاج التعرف 

 الباذنجان
 طرق زراعه وانتاج الباذنجان

المحاضرة، 

شة المناق

،تقارير،مختبرات 

 ،عملي في الحقول

امتحانات سريعة 

وشهرية ونشاط 

 صفي وتقارير

 طرق زراعه وانتاج البطاطا التعرف على طرق زراعه وانتاج البطاطا 5 5

المحاضرة، 

المناقشة 

،تقارير،مختبرات 

 ،عملي في الحقول

امتحانات سريعة 

وشهرية ونشاط 

 صفي وتقارير

 طرق زراعه وانتاج الخيار ه وانتاج الخيارالتعرف على طرق زراع 5 6

المحاضرة، 

المناقشة 

،تقارير،مختبرات 

 ،عملي في الحقول

امتحانات سريعة 

وشهرية ونشاط 

 صفي وتقارير

7 5 
التعرف على طرق زراعه وانتاج قرع 

 الكوسه
 طرق زراعه وانتاج الكوسه

المحاضرة، 

المناقشة 

،تقارير،مختبرات 

 ،عملي في الحقول

ات سريعة امتحان

وشهرية ونشاط 

 صفي وتقارير

8 5 
التعرف على طرق زراعه وانتاج الرقي 

 والبطيخ

طرق زراعه وانتاج الرقي 

 والبطيخ

المحاضرة، 

المناقشة 

،تقارير،مختبرات 

 ،عملي في الحقول

امتحانات سريعة 

وشهرية ونشاط 

 صفي وتقارير

9 5 
التعرف على طرق زراعه وانتاج القرع 

 يالعسلي والعناك

طرق زراعه وانتاج القرع 

 العسلي والعناكي

المحاضرة، 

المناقشة 

،تقارير،مختبرات 

 ،عملي في الحقول

امتحانات سريعة 

وشهرية ونشاط 

 صفي وتقارير

10 5 
التعرف على طرق زراعه وانتاج خيار 

 القثاء

طرق زراعه وانتاج خيار 

 القثاء

المحاضرة، 

المناقشة 

،تقارير،مختبرات 

 ل،عملي في الحقو

امتحانات سريعة 

وشهرية ونشاط 

 صفي وتقارير

 طرق زراعه وانتاج الباميا الباميا-التعرف على العائله الخبازيه  5 11

المحاضرة، 

المناقشة 

،تقارير،مختبرات 

 ،عملي في الحقول

امتحانات سريعة 

وشهرية ونشاط 

 صفي وتقارير

 الذره الحلوه-التعرف على العائله النجيليه 5 12
ه وانتاج الذره طرق زراع

 الحلوه

المحاضرة، 

المناقشة 

امتحانات سريعة 

وشهرية ونشاط 
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 البنية التحتية  .12

 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 . د.عدنان ناصر واخرونانتاج الخضر االول والثاني 

 

 انتاج الخضر د.فاخر ابراهيم الركابي ود.عبد الجبار جاسم ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ) المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

انتاج الفاكهه والخضر د.مكي علوان الخفاجي و د.فيصل عبد 

 ي المختار                                                              الهاد

 محاصيل الخضرموقع اليكترونية تهتم ب ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 %20اليزيد عن يجرى تحديث دوري للمعلومات داخل المقرر وحسب مواضيعه المقررة من القطاعية بما 

 حسب التعليمات.

 

 

 

 

 

 

 

،تقارير،مختبرات 

 ،عملي في الحقول

 صفي وتقارير

13 5 
التعرف على طرق زراعه وانتاج الخضر 

 المؤمل انتشارها في العراق

طرق زراعه وانتاج الخضر 

 المؤمل انتشارها في العراق

المحاضرة، 

المناقشة 

ختبرات ،تقارير،م

 ،عملي في الحقول

امتحانات سريعة 

وشهرية ونشاط 

 صفي وتقارير

14 5 
التعرف على الهليون والخرشوف 

 والقلقاس والكيل

طرق زراعه وانتاج الهليون 

 والخرشوف والقلقاس والكيل

المحاضرة، 

المناقشة 

،تقارير،مختبرات 

 ،عملي في الحقول

امتحانات سريعة 

وشهرية ونشاط 

 صفي وتقارير

15 5 
التعرف على الدوره الزراعيه في محاصيل 

 الخضر

الدوره الزراعيه في محاصيل 

 الخضر

المحاضرة، 

المناقشة 

،تقارير،مختبرات 

 ،عملي في الحقول

امتحانات سريعة 

وشهرية ونشاط 

 صفي وتقارير

      

      


