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 جامعة بنها 

 كلٌة الزراعة 

 بكالورٌوستوصٌف مقرر 

 مواصفات المقرر :

 البساتٌنالبرنامج أو البرامج التً ٌقدم من خاللها المقرر: 

 عنصر رئٌسً أم ثانوي للبرامج: رئٌسى

 البساتٌن   القسم الذي ٌقدم البرنامج:

 البساتٌن القسم الذي ٌقدم المقرر: 

 الثانىالفصل الدراسى  –البساتٌن  – ةثالثال قةالفرالسنة الدراسٌة/ المستوى: 

 2010 - 5 -17تارٌخ اعتماد المواصفات:

 ) أ ( البٌانات األساسٌة

 326الكود :                      (1) تحسٌن حاصالت بستانٌةالعنوان :      

 الساعات المعتمدة :

 2الدروس العملٌة :                                                2المحاضرة :  

 56المجموع :                        ساعات اإلرشاد األكادٌمى :              

 ) ب ( البٌانات المهنٌة

ـ األهداف العامة للمقرر : 1  

تعرٌف الطالب بالطرق المتطورة والحدٌثة لتعظٌم إنتاا  محاصاٌل الخضار  إلًٌهدف المقرر       

والعطرٌااة وكااذلك اإلكثااار البااذري والخضااري وأسااس تقٌااٌم وانتخاااب والفاكهااة والزٌنااة والطبٌااة 

وكاذلك التادرٌب علاً إنتاا  ساالالت  السالالت واألمهاات الممتاازة وكٌفٌاة إنشااا مازارع األمهاات

خالٌة من اإلمراض باستخدام األنساجة والخالٌاا وكاذلك التعرٌاف بةهمٌاة مواجهاة المعوقاات التاً 

 .المحمٌة وتسوٌة التربة بةشعة اللٌزر وغٌرها  الزراعات –تعطل زراعة الصحراا 

 ـ النتائج التعلٌمٌة المستهدفة للمقرر : 2

 :أنبنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادر علي 

 المعرفة والفهم -أ

ٌتعرف علً الطرق الحدٌثة لإلكثار وعلً الطرق الحدٌثة المستخدمة فً تحسٌن -1-أ 

 .إنتاجٌة الخضر والفاكهة والزٌنة
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  .طرق وبٌئات زراعة األنسجة وقواعد إنشاا مزارع األمهاتٌشرح  -2-أ 

 البستانٌة. أسس تقٌٌم وانتخاب السالالت للحاصالتٌذكر  -3-أ 

 المهارات الذهنٌة -ب 

   ٌختار الطالب طرٌقة اإلكثار واإلنتا  والتحسٌن المناسبة لكل نوع من  -1-ب 
 .الحاصالت البستانٌة               
 ٌقارن بٌن طرق زراعة األنسجة وطرق التحسٌن المختلفة -2-ب 
  ٌنتخب السالالت واألمهات الممتازة لكل نوع من الحاصالت البستانٌة ٌمٌز و -3-ب 

 المهارات - 

  .أ.المهارات المهنٌة والعملٌة

 ٌتدرب علً تحضٌر بٌئات زراعة األنسجة وكذلك بٌئات زراعة المشاتل -1-أ   

 ٌات التطعٌم المختلفة وتصمٌم برنامج إلنشاا مزارع األمهاتٌجري عمل -2-أ   

 جفاف( –ملوحة  -كٌفٌة مواجهة ظروف اإلجهاد المختلفة ) حرارة ٌطبق -3-أ   

  المهارات العامة والقابلة للنقل -  ب

 ٌكتسب مهارة العمل الجماعً فً فرٌق -1-  ب 

 ٌدٌر العمل وٌنظم الوقت بكفااة -2-  ب 

 ٌد من مهارة التعامل الحاسب اآللً وشبكة االنترنتٌستف -3-  ب 

ـ محتوى المقرر : 3  

ساعات إرشاد دروس 

 أكادٌمٌة / عملٌة

ساعات 

 محاضرة

عدد الساعات 

 / األسبوع

 الموضوع

 مقدمة 4 2 2

 مقارنة بٌن طرق اإلكثار الحدٌثة والتقلٌدٌة 4 2 2

 زراعة األنسجة وأهمٌتها  4 2 2

 ة وأغراضهازراعة األنسج 4 2 2

 مجاالت زراعة األنسجة ومراحلها 4 2 2

 معالجة مشاكل النترات فً النبات 4 2 2

بحوث تنمٌة الصحراا وتحسٌن إنتاجٌة الحاصالت  4 2 2
 البستانٌة

بحوث تنمٌة الصحراا وتحسٌن إنتاجٌة الحاصالت  4 2 2
 البستانٌة

 الزراعات المحمٌة 4 2 2
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 الزراعات المحمٌة 4 2 2

تحسٌن إنتاجٌة الزٌوت الطٌارة فً بعض النباتات  4 2 2
 العطرٌة

إنتا  وتحسٌن بعض النباتات الطبٌة واألراضً  4 2 2
 الصحراوٌة

إنتا  وتحسٌن بعض النباتات الطبٌة واألراضً  4 2 2
 الصحراوٌة

 تنسٌق الحدائق ونباتات التزٌن الداخلً 4 2 2

 المجموع 56 22 22

م والتعلم :ـ أسالٌب التعلٌ 4  

 محاضرات نظرٌة -4-1

 تدرٌبات عملٌة -4-2

 زٌارات خارجٌة للمزارع والشركات -4-3

 تكلٌفات )إعداد تقارٌر( -4-4

ـ أسالٌب تقٌٌم الطالب  5  

 لتقٌٌم المعرفة والفهم و المهارات الذهنٌة  . امتحانات دورٌة -5-1

 امتحانات عملٌة لتقٌٌم المهارات العملٌة -5-2

 شفوي لتقٌٌم المعرفة والفهم و المهارات العامة والقابلة للنقل امتحان -5-3

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

 جدول التقٌٌم

  12-8-4امتحانات دورٌه       األسبوع    1التقٌٌم         

 15االمتحان العملى       األسبوع     2التقٌٌم 

 15األسبوع          لشفهًااالمتحان  3التقٌٌم 

 16االمتحان النظرى    األسبوع      4التقٌٌم 

 النسبة المئوٌة لكل تقٌٌم :

%             امتحان نصف العام / الفصل الدراسى   

%  60 امتحان نهاٌة العام / الفصل الدراسى          

%  10                           اإلمتحان الشفوى    

%   15لى                              اإلمتحان العم  

%    15أعمال السنة / الفصل الدراسى                
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 أنواع التقٌٌم األخرى                               %

%  100المجموع                                      

 أى تقٌٌم أخر بدون درجات

ـ قائمة المراجع 6  

ـ مذكرات المقرر 1ـ  6  

ذكرات فً تحسٌن الحاصالت البستانٌة وزراعة األنسجة والخالٌا وإكثار وانتا  الخضر م

 والفاكهة والزٌنة.

ـ الكتب الدراسٌة 2ـ  6  

(: الزهور ونباتات الزٌنة وتنسٌق الحدائق . دار النشار 1985محمد ٌسري )  ،الغٌطانً -

 .  717 -1فحات من : دار الجامعات المصرٌة. الطبعة الرابعة . اإلسكندرٌة . الص

( : مقدمة فً نباتات الزٌنة. دار النشر : الادار العربٌاة للنشار 1985روى أ. ال رسون ) -

 . 562 – 1والتوزٌع. القاهرة. الصفحات من 

 (    تربٌة نباتات الخضر . الدار العربٌة للنشر.  1998حسن ، احمد عبد المنعم )   -

 –ٌة وتطوٌر وتحسٌن محاصٌل الفاكهة ( طرق ترب2005، عاطف محمد ) إبراهٌم -

 األكادٌمٌة.المكتبة 

 ( زراعة االنسجة والخالٌا.1995البرقوقً، محمد هاشم ، ادرٌس ، محمد حامد )

H.Dodds and lorin,w.R(1995) Experiments in plant tissue cultre 

Cambridge Univ . press.                   

 

 نترنت، إلخمجالت دورٌة، مواقع إ -6-3

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

 www.sciencedirect.com  

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

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

ابوالغٌط إٌمانا.د./ رئٌس القسم :                    سعٌد معوض.د./ أأستاذ المادة :    

 التوقٌع :                                           التوقٌع :

 التارٌخ : 
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