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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة  ا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذ

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
 سة الحدائق ة وهندالبستن

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 

 االعتماد المعتمد    برنامج .6
 والبحث العلمي  ليم العاليوزارة التع

 المؤثرات الخارجية األخرى  .7
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 2022 –  2 –  4 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي  .9

زراعة البساتين في  واقع 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   -

 ي مؤسسات الدولة.من قبلهم دون انتظار العمل ف 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  -

 .  ال واضافة مساحات جديدة لبساتين التي كانت موجودة اصمساحات ا

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

 او اكمال الدراسة . الخارج

 .  ل البستني من الزراعةي الحقاتهم فتمر من اجل تطوير مهارلهم القدرة والقابلية على مواصلة التعليم المس -
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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

 .جهاان يكون الطالب ملما بعلوم محاصيل الخضر وطرق انتا -2أ

 . وطرق انتاجهانباتات الزينة ا بعلوم ان يكون الطالب ملم -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 يةرات المها األهداف –ب 

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

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

 . لتي تتطلبها الزراعة الحديثةلديه المهارة باستعمال االالت الزراعية ا       - 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(.  -

   ت الحقلية التطبيقية.التعلم من خالل الممارسا -

 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  ةي سؤولبالمالقيم االنسانية للشعور  زرع    -1ج

 وباقي الدول . 

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

 اء االمن له.يشعر بان االنسان في كل مكان هو هدفه من حيث توفير الغذ

  يهيئان  زراعي مهندس  جماعية وعليه واعتباره  ةمسؤولي ج  الغذاء هو يشعر بان انتا جعل الطالب -3ج

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

انسانية   مسئوليةليها جعل الطالب ان يشعر بان الكرة االرضية هي قرية صغيرة خضراء والمحافظة ع –  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. -

 لتقييم  طرائق ا   

 التحريرية.  االمتحانات الشهرية -

 االمتحانات الشفوية المباشرة. -

 من خالل االنشطة الصفية والبيتية.  -

 

 

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

 

 .  مية على المزارعين بعد تخرجهاكساب الطالب المتخرج مهارات القاء المحاضرات العل -1د

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

 الزراعي .

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

قل  مع ما يستجد من معلومات في حاكساب الطالب مهارات البحث العلمي لالستمرار بالتواصل  -4د

 ج ومحاولة ماهو جديد ومفيد الى البلد . العلوم البستنية في الخار

 طرائق التعليم والتعلم          

 من خالل المحاضرات. -

 الزيارات الميدانية.  -

 من خالل االساتذة الزائرين.  -

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

 لخاص. ائر الدولة والقطاع االتطبيق الصيفي في دو -

 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.  -

 ة البرنامج  بني  .11

 

المرحلة 

 سية الدرا

 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 ضيات ريا  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   ولى المرحلة 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   نبات تشريح  المرحلة الثانية 

 3 2 مبادئ تصميم حدائق   المرحلة الثانية 

 3 2 نبات وراثة   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 بات  تغذية ن  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 طية  ديمقراحرية و   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 ية وعطرية  نباتات طب  المرحلة الثالثة 

 3 2 2 نفضيهفاكهة   الثة المرحلة الث

 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 الحاسوبتطبيقات   المرحلة الثالثة 

 3 2 ري وبزل   الثة المرحلة الث

 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  ادارة مزارع  المرحلة الرابعة

 3 - بحث وع مشر   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 تربة واسمدة   خصوبة  المرحلة الرابعة

 3 - مشروع بحث   الرابعةالمرحلة 
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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. 

 مية وكيفية ايصالها لهم.عمل استبيانات للطلبة الخذ رايهم بالمادة العل –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  

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

 ية لغرض تحديث معلومات الخريج . كلالمستمر في ال

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

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

 وتتضمن :

 معدل الطالب في الدراسة االعدادية.  -1

 لطالب.رغبة ا  –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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 مخطط مهارات المنهج   

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج

السنة /  

 المستوى

 أساسي اسم المقرر  رمز المقرر 

 أم اختياري

األهداف المهاراتية   األهداف المعرفية  

 الخاصة بالبرنامج 

األهداف الوجدانية  

 والقيمية  

المهارات العامة 

          والتأهيلية المنقولة

ألخرى ) المهارات ا

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 -1-فاكهة نفضية  الثالثة االمرحلة 
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 نموذج وصف المقرر 

 

 وصف المقرر 

 

 

 كلية الزراعة    المؤسسة التعليمية  .1

 البستنة وهندسة الحدائق  القسم العلمي  / المركز  .2

 -1-فاكهة نفضية اسم / رمز المقرر  .3

 الزامي  أشكال الحضور المتاحة .4

 االول  الفصل –المرحلة الثالثة  الفصل / السنة .5

 75 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 2022 –  2 –  4 د هذا الوصف تاريخ إعدا .7

 أهداف المقرر  .8

تعريف الطلبة بأنواع الفاكهة وتقسيمها حسب مناطق انتشارها ومتطلباتها البيئية ونوع ثمارها  -

 . وعوائلها النباتية

 .تعريف الطلبة باالختالفات بين الفاكهة مستديمة الخضرة والفاكهة النفضية)متساقطة االوراق( -

 . بات البيئية الالزمة لنجاح زراعة انواع واصناف الفاكهة النفضية المختلفةلتعريف الطالب بالمتط -

تعريف الطالب باهمية تقليم وتربية نباتات الفاكهة النفضية وطبيعة الحمل والتزهير وانواع منحنيات   -

 .نمو الثمار 

 تعريف الطلبة بانواع التلقيح واالخصاب في انواع الفاكهة المختلفة  -

 .باهمية الري والتسميد والعمليات الزراعية المختلفة في نمو وحاصل الفاكهة تعريف الطلبة -

 . تعريف الطلبة بمراحل نمو الثمار واالوقات المالئمة لجني كل نوع  حسب الغرض من استعمالها  -

 تعريف الطلبة بطرائق اكثار الفاكهة واهمية استخدام االصول في تطعيم وتركيب الفاكهة  -

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

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

 البرنامج.

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

       . التمييز بين انواع الفاكهة حسب مناطق نموها وانتشارهاتمكين الطلبة من   -1أ

 التمييز بين انواع الفاكهة حسب طبيعة نموها. تمكين الطلبة من  -2أ

      .تعود لها نباتات الفاكهة التعرف على اهم العوائل النباتية التيتمكين الطلبة من  -3أ

       . تعريف الطالب بالتلقيح واالخصاب وانواع التلقيح واهميته في انتاج الفاكهة -4أ

 تعريف الطالب بمفهوم المعاومة وانواع االزهار وعالقتها بالتلقيح واالثمار العذري في النباتات.  -5أ

واالصول ولماذا نلجأ الى التطعيم والتركيب على    هتعريف الطالب بالتطعيم والتركيب ومواعيد اجرائ  -6أ

     االصول.

  

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.    -ب 

 .التمييز المظهري بين نباتات الفاكهة المختلفة  –1ب

 .  التمييز بين انواع االزهار المختلفة)المذكرة والمؤنثة والخنثى( – 2ب

     . نااكساب الطالب مهارة تخطيط البست– 3ب 

 اكساب الطالب مهارة التقليم وتسميد النباتات   - 4ب

 

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 . محاضراتالالقاء  -

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

  تطبيق الدروس النظرية في الحقل. -

 استخدام المختبرات الحديثة. -

 هزة الحواسيب والعرض اثناء المحاضرات .  جاستخدام ا -

 بإعداد دراسات عن كل من االهداف المعرفية المراد اكسابها له.تكليف الطلبة  -

 

 يم وطرائق التق     

 ( . Quizzesامتحانات يومية سريعة )  -

 (.على االقل) اثنان االختبارات الفصلية -

 يم النشاط الصفي للطلبة .وتق -

 .  واالداء الحقلي للطلبة.والتقارير العلمية  بحوثال يموتق -

 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 تنمية القيم الوجدانية المتعلقة بحب االختصاص وحب النبات ورعايته.   -1ج

 تعويد الطالب على الصبر وتحمل الجهد من اجل هدف اسمى . -2ج     

في تحقيق الهدف من خالل حصوله على ناتج  تنمية الشعور بالراحة ولذة االحساس بالنجاح -3ج     

 زراعته.

 تنمية روح التعاون بين الطلبة من اجل  انجاز االعمال الموكلة اليهم لتقوية الروابط االجتماعية بينهم. –  4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 من خالل المحاضرات. -

 اللقاء المباشر مع الطلبة )اجراء حوارات(.  -

 لى مواقع العمل الزراعي المختلفة. االسفرات العلمية  -

 العمل الحقلي -
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 يم  وطرائق التق   

 االمتحانات الشهرية التحريرية.  -

 االمتحانات الشفوية المباشرة. -

 .الالصفيةاالنشطة الصفية و -

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

 . القيادة لالدنى من العاملين بمعيته في الدوائر المعنية اكساب الطالب المتخرج مهارات  -1د

 .تنفيذ البحوث العلمية في مراكز البحث العلمياكساب الطالب المتخرج مهارات  -2د

 انشاء البساتين .اكساب الطالب المتخرج مهارات  -3د

 . ناف المالئمة للزراعة في االجواء المحلية.صاختيار االنواع واالاكساب الطالب مهارات  -4د
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 بنية المقرر  .11

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

1 5 
التعرف على انواع محاصيل الفاكهة 

 وتقسيماتها 
 زراعة محاصيل الفاكهة 

،  المحاضرة

المناقشة 

،تقارير،مختبرات  

 لي في الحقول م،ع

امتحانات سريعة 

وشهرية ونشاط  

 صفي وتقارير 

2 5 
معرفة اهمية توفر درجات الحرارة  

المنخفضة شتاء لنجاح زراعة 

 الفاكهة 

طور السكون والراحة في  
 الفاكهة 

المحاضرة،  

المناقشة 

،تقارير،مختبرات  

 ،عملي في الحقول 

امتحانات سريعة 

وشهرية ونشاط  

 صفي وتقارير 

3 5 
لظروف البيئية المالئمة امعرفة 

 إلعطاء حاصل جيد 

المتطلبات المناخية لنباتات  
 الفاكهة 

المحاضرة،  

المناقشة 

،تقارير،مختبرات  

 ،عملي في الحقول 

امتحانات سريعة 

وشهرية ونشاط  

 صفي وتقارير 

4 5 
معرفة الظروف البيئية المالئمة 

 إلعطاء حاصل جيد 
 تكملة المتطلبات المناخية 

المحاضرة،  

قشة االمن

،تقارير،مختبرات  

 ،عملي في الحقول 

امتحانات سريعة 

وشهرية ونشاط  

 صفي وتقارير 

5 5 
التمييز بين انواع االزهار وانواع 

 التلقيح في الفاكهة 
 التزهير في الفاكهة النفضية 

المحاضرة،  

المناقشة 

،تقارير،مختبرات  

 ،عملي في الحقول 

امتحانات سريعة 

وشهرية ونشاط  

 صفي وتقارير 

6 5 
التعرف على انواع البراعم الزهرية 

 وطبيعة الحمل في الفاكهة

البراعم الزهرية ألشجار  
الفاكهة والعوامل المؤثرة في  

 تكوينها 

المحاضرة،  

المناقشة 

،تقارير،مختبرات  

 ،عملي في الحقول 

امتحانات سريعة 

وشهرية ونشاط  

 صفي وتقارير 

7 5 
معرفة التوافق وعدم التوافق في 

 تلقيح نباتات الفاكهة لالتلقيح ووسائ
 التلقيح وأنواعه ووسائله 

المحاضرة،  

المناقشة 

،تقارير،مختبرات  

 ،عملي في الحقول 

امتحانات سريعة 

وشهرية ونشاط  

 صفي وتقارير 

8 5 
معرفة كيفية حصول االخصاب  

 المزدوج واالثمار العذري 
 االخصاب وعقد الثمار 

المحاضرة،  

المناقشة 

،تقارير،مختبرات  

 لحقول ا،عملي في 

امتحانات سريعة 

وشهرية ونشاط  

 صفي وتقارير 

9 5 
التعرف على انواع تساقط االزهار 

 والثمار 
 تساقط االزهار والثمار 

المحاضرة،  

المناقشة 

،تقارير،مختبرات  

 ،عملي في الحقول 

امتحانات سريعة 

وشهرية ونشاط  

 صفي وتقارير 

8 5 
التعرف على اسباب حدوث االثمار 

 ثه صناعيا االعذري وكيفية احد
 .  االثمار البكري وأنواعه

المحاضرة،  

المناقشة 

،تقارير،مختبرات  

 ،عملي في الحقول 

امتحانات سريعة 

وشهرية ونشاط  

 صفي وتقارير 

9 5 
انواع تربية نباتات الفاكهة ومتى 

 يستخدم كل منها 

تقليم التربية ألشجار  
 .  الفاكهة

المحاضرة،  

المناقشة 

،تقارير،مختبرات  

 قول ح،عملي في ال

امتحانات سريعة 

وشهرية ونشاط  

 صفي وتقارير 

10 5 
تقليم االشجار وفقا لطبيعة حملها 

 وتجديد االشجار المسنة
 تقليم اإلثمار والتجديد 

المحاضرة،  

المناقشة 

امتحانات سريعة 

وشهرية ونشاط  
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 البنية التحتية  .12

 ـ الكتب المقررة المطلوبة  1
الفاكهة متساقطة األوراق / د. عالء عبد الرزاق الجميلي , ماجد عبد الوهاب أحمد أبو  

 السعد  

 رعايتها وانتاجها / أ.د عاطف محمد ابراهيم –زراعتها   –الفاكهة المتساقطة األوراق  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                  

 ) المجالت العلمية , التقارير ,....  ( 

انتــاا الفاكهــة لمقســاا ميــر المتاصصــة فــي البســتنة / د. علــي الــدوري  ,   -
 د. عادل الراوي 

انتاا الفاكهة والاضر / د. مكي علوان الافاجي    ,   د. فيصل عبد   -
 الهادي الماتار 

ع االلكترونية, مواقع االنترنيت جب ـ المرا

 .... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

زيادة مساحة ارض المخصصة للبستان من اجل زيادة انواع واصناف الفاكهة المزروعة وبالتالي التعرف    

 ميدانيا عليها. وتكليف اساتذة متخصصين بتأليف كتب منهجية بسبب قدم الكتب المقررة حاليا

 

 

 

 

 

 

،تقارير،مختبرات  

 ،عملي في الحقول 

 صفي وتقارير 

11 5 
زمة لكل الاهمية التسميد وانواع االسمدة ال

 مرحلة من مراحل نمو النبات
 التسميد  

المحاضرة،  

المناقشة 

،تقارير،مختبرات  

 ،عملي في الحقول 

امتحانات سريعة 

وشهرية ونشاط  

 صفي وتقارير 

12 5 

التعرف على منحنيات نمو كل  

مجموعة من ثمار الفاكهة لمعرفة 

متى واي انواع االسمدة يضاف لكل 

 مرحلة

ع  ا مراحل نمو الثمار وأنو 
 يات النمو نحنم

المحاضرة،  

المناقشة 

،تقارير،مختبرات  

 ،عملي في الحقول 

امتحانات سريعة 

وشهرية ونشاط  

 صفي وتقارير 

13 5 
تعريف الطالب بأسباب اللجوء  

لإلكثار بالتطعيم والتركيب في  

 الفاكهة 

التطعيم والتركيب ألشجار  

الفاكهة واختيار االصول  

 المالئمة 

المحاضرة،  

المناقشة 

رير،مختبرات  ا،تق

 ،عملي في الحقول 

امتحانات سريعة 

وشهرية ونشاط  

 صفي وتقارير 

14 5 

تعريف الطالب بميزات مجاميع االصول 

المستخدمة في التطعيم ومتى نختار كل  

 اصل

 تكملة الموضوع السابق 

المحاضرة،  

المناقشة 

،تقارير،مختبرات  

 ،عملي في الحقول 

امتحانات سريعة 

وشهرية ونشاط  

 ير رصفي وتقا 

      


