مواصفــات مقــرر (بكالوريوس)
كلية الزراعة بمشتهر

جامعة بنها
مواصفات المقرر
البرنامج أو البرامج التً ٌقدم من خاللها المقرر :البساتٌن
عنصر رئٌسً أم ثانوي للبرامج :رئٌسى
القسم الذي ٌقدم البرنامج :البساتٌن
القسم الذي ٌقدم المقرر :البساتٌن

السنة الدراسٌة /المستوى :الفرقة االولً -شعبة التربٌة  -الفصل الثانً.
تارٌخ اعتماد المواصفات:

0212/ 5 /17

(أ) البٌانات األساسٌة
العنوان :اساسيات بساتين
الساعات المعتمدة:

الكود:
المحاضرة1:

العملي4:

216
المجموع6 :

(ب) البٌانات المهنٌة
 )2األهداف العامة للمقرر
يهدف المقرر الي المام الطالب باالسس النظرية والعملية الخاصة بالنباتات البستانية
وخصائصها واهميتها ونموها واكثارها والعوامل المحددة لنجاحها والمنشأت الخاصة
باالكثار وانشاء حدائق ومزارع للفاكهة والخضر والزينة وتربية وتقليم النباتات البستانية
واستخدام منظمات النمو المختلفة
 )1النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر
بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادر علي ان:
أ -المعرفة والفهم
أٌ -1-تعرف على اسس التقسٌم النباتً والبستانً لمحاصٌل الخضر والفاكهة
والزٌنة والنباتات الطبٌة والعطرٌة.
أٌ -0-تعرررف علررً الررم العوامررل المررمثرو علررً نمررو وانتاصٌررة وصررودو الحاصررالت
البستانٌة
أٌ -3-عررردد الطررررل التقلٌدٌرررة والحدٌثرررة المسرررتخدمة فرررً انترررا واكثرررار الحاصرررالت
البستانٌة.
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ب -المهارات الذلنٌة
بٌ -1-ختار طرل االكثار المناسبة والقدرو علً تصمٌم صوبة او مشاتل حدٌثة
للمحاصٌل البستانٌة.
بٌ -0-حدد مٌعاد الحصاد المناسب والتسمٌد والري لمحاصٌل االنتا البستانً.
بٌ -3-قٌٌم المشاكل الخاصة باكثار وزراعة ونمو المحاصٌل البستانٌة المختلفة
ووضع الحلول المناسبة لهذو المشاكل.
 المهارات.أ.المهارات المهنٌة والعملٌة
أٌ -1-بٌن التقسٌم النباتً والبستانً النواع واصناف المحاصٌل البستانٌة
المختلفة.
أٌ -0-طبل االدارو الناصحة لبساتٌن الحاصالت البستانٌة المختلفة.
أٌ -3-تدرب علً تربٌة وتقلٌم المحاصٌل البستانٌة.
ب -المهارات العامة والقابلة للنقل
بٌ -1-عمل فى فرٌل.
بٌ.-0-ستفٌد من مهارو التعامل مع الحاسب اآللى وشبكة اإلنترنت.
بٌ -3-حترم الرأى األخر.
المحتويات
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10
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الموضوع

تعرٌف علم البساتٌن والمٌتة وتطورو
نمو وتطور النباتات البستانٌة
العوامل المحددو لنمو ونصاح البساتٌن
أ -العوامل الصوٌة
ب -عوامل التربة
المنشأت الخاصة باكثار ونمو نباتات البساتٌن
طرل التكاثر الصنسً والخضري واالكثار الدقٌل
انشاء حدائل الفاكهة
تربٌة وتقلٌم االشصار
استخدام منظمات النمو فً نباتات البساتٌن
االصمالى
 )3أساليب التعليم والتعلم
 -1-4محاضرات نظرٌة
 -0-4تدرٌبات عملٌة
 -3-4زٌارات خارصٌه للمزارع والشركات
 -4-4تكلٌفات (اعداد تقارٌر)
 )4أساليب تقييم الطلبة
 -1-5امتحانات دورٌة  .لتقٌٌم المعرفة والفهم و المهارات الذلنٌة
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العملى
محاضرة
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0
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 -0-5امتحانات عملٌة لتقٌٌم المهارات العملٌة
 -3-5امتحان شفوي لتقٌٌم المعرفة والفهم و المهارات العامة والقابلة للنقل
 -4-5امتحان نظري لتقٌٌم المعرفة و الفهم و المهارات الذلنٌة
جدول التقييم
األسبوع 10-8-4
التقٌٌم  1امتحانات دورٌة
األسبوع 15
التقٌٌم  1االمتحان العملى
األسبوع 15
التقٌٌم  0االمتحان الشفهى
التقٌٌم  3االمتحان النظرى األسبوع 16
الوزن النسبي لكل تقييم
%15
امتحانات دورٌة
%62
امتحان آخر السنة/الفصل
%12
االمتحان الشفوي
%15
االمتحان العملً
%122
المصموع
أي تقٌٌم تكوٌنً بحت
 )5قائمة المراجع
 -1-6مذكرات المقرر
المذكرات الخاصة بالقسم
 -0-6الكتب الضرورٌة (الكتب الدراسٌة المقررو  -بنفس لغة التدرٌس)
 -3-6كتب مقترحة
.ب .ادموند  ,ت .ل سن .ف.س اندروز( )1965اساسٌات علم البساتٌن.ترصمة الً
العربة سعد شفشل ,مصطفً شكري – دار المعرفة – القالرو.
احمد عبد المنعم حسن ( )1998اساسٌات وفسٌولوصٌا الخضر – الدار العربٌة للنشر.
احمد عبد المنعم حسن( )1998تكنولوصٌا انتا الخضر .المكتبة الكادٌمٌة.
ابو الدلب محمد ابو الدلب ( )1990انتا زٌنة – صامعة القالرو.
Edmond, JB., Senn TL. Andrews, FS (1964) . Fundamentals of
Horticulture. 3 rd Ed, McGraw-Hill Book Co., NY, USA
 -4-6مصالت دورٌة ،مواقع إنترنت ،إلخ
J. Amer. Soc. Hort Sci.
Food Sci. & Technology.
Web sites
 )6اإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم
أدوات التدرٌس (سبورو – بروصٌكتور – أصهزو عرض بٌانات)
مواصفــات مقــرر (بكالوريوس)

3

كمبٌوتر ملحل بـ Data show
المشتل – الصوب -مطاوي التطعٌم – مقصات العقلة -االصص االزمة لالكثار -البذور
لالصناف المختلفة.
ـ تم مناقشة التوصيف وإعتماده بمجلس القسم المنعقد بتاريخ 1222 / 5/ 27
رئيس القسم

أستاذ المادة
اإلسم :أ.د/ايمان ابوالغيط

اإلسم :أ.د/ايمان ابوالغيط

التوقيع:

التوقيع:

التاريخ1222 / 5 /27 :
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