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 بكالوريوس ررــات مقــمواصف

  الزراعة بمشتهركلية                       بنهاجامعة 

 مواصفات المقرر

 البساتٌن :البرنامج أو البرامج التً ٌقدم من خاللها المقرر

 رئٌسى :عنصر رئٌسً أم ثانوي للبرامج

 ()زٌنة البساتٌن  :القسم الذي ٌقدم البرنامج

 ()زٌنة البساتٌن :رالقسم الذي ٌقدم المقر

  الفرقه الثالثه  :السنة الدراسٌة/ المستوى

 5/2010/  17 :تارٌخ اعتماد المواصفات

 )أ(  البيانات األساسية

  312الكود:  انتاج نباتات زينه العنوان:

  4 المجموع:       2العملي:       2:المحاضرة            الساعات المعتمدة:

 )ب(  البٌانات المهنٌة 

 :ألهداف العامة للمقررا (1

بمدى اهميه نباتات الزينه واعدادها باهم  الطالب يهدف هذا المقرر الى توعيه

مشاكل انتاج  المعلومات الخاصه بالتكاثر والزراعه واالنتاج بالضافه الى المامهم باهم 

  نباتات الزينه تحت الظروف البيئيه المختلفه 

 

 النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر (2

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادر علي ان:

 المعرفة والفهم -أ

  اهم طرق تكاثر وانتاج نباتات الزٌنه  ذكرٌ -1-أ 

 اهم العوامل البٌئٌه وكٌفٌه تأثٌرها على االنتاج   لخصٌ  -2-أ     

 كٌفٌه اجراء العملٌات الزراعٌه المختلفه  شرحٌ  -3-أ 

 المهارات الذهنٌة -ب

التغٌرات فى عوامل االنتاج سواء كانت عملٌات المشكالت الناتجه عن  ٌحلل -1-ب 
  زراعٌه او عوامل بٌئٌه  

 .المشاكل االدارٌه والفنٌه ٌقٌٌم -2 -ب 

القدرات العقلٌه والذهنٌه وكٌفٌه العمل بروح الفرٌق والقدرة على  ٌنمى  -3-ب 

 االبتكار وكٌفٌه حل المشاكل باسلوب علمى 
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 المهارات -ج

 أ.المهارات المهنٌة والعملٌةج.

  .نباتات الزٌنه ٌطبق زراعة -1-أ ج 

 .العملٌات والوسائل الحدٌثه فى االنتاج  ٌجرى -2-أ ج 

 .وتخزٌن انواع الزهور المختلفهقطف ٌستخدم الطرق المختلفة فى  -3-أ ج 

  المهارات العامة والقابلة للنقل -ج ب

 ٌعمل فى فرٌق. -1-ج ب 

 من مهارة التعامل مع الحاسب اآللى وشبكة اإلنترنت ٌستفٌد  -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 

 أكاديمية / عملية

 الموضوع عدد الساعات / األسبوع محاضرة

 المحاضرات:   

 ت المعمره العشبٌا 4 4 
 القرنفل  2 2 
 االروال 2 2 
 السنانٌر  2 2 
 الورد 4 4 

 الشجٌرات والمتسلقات  2 2 
 ابصال الزٌنه  4 4 
 المسطحات الخضراء  4 4 
 نباتات التنسٌق الداخلى  4 4 

 العملً:   

 الحولٌات الشتوٌة  4  4
 العشبٌات المعمره  2  2
 الشجٌرات  2  2
 لقات والمدادات المتس 2  2
 المسطحات الخضراء  2  2
 ابصال الزٌنه  2  2
 نباتات التنسٌق الداخلى  2  2

النباتات الشوكٌه  2  2
 والعصارٌه 

النباتات المائٌه  2  2
 والنصف مائٌه 

 النخٌل واشباه النخٌل  4  4
 الحولٌات الصٌفٌه  4  4

 أساليب التعليم والتعلم (4

 محاضرات نظرٌة -4-1
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 تدرٌبات عملٌة -4-2

 خارجٌه للمزارع والشركاتزٌارات  -4-3

 )اعداد تقارٌر( تكلٌفات -4-4

 أساليب تقييم الطلبة (5

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

 المهارات العملٌةلتقٌٌم  امتحانات عملٌة -5-2

 المعرفة والفهم و المهارات العامة والقابلة للنقللتقٌٌم  امتحان شفوي -5-3

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

 

 جدول التقييم

  12-8-4امتحانات دورٌه       األسبوع    1التقٌٌم         

 13االمتحان العملى       األسبوع     2التقٌٌم 

 14ألسبوع    االمتحان الشفهى      ا 3التقٌٌم 

  15 االمتحان النظرى    األسبوع      4التقٌٌم        

 الوزن النسبي لكل تقييم

 %60 امتحان آخر السنة/الفصل

 %10 االمتحان الشفوي

 %15 االمتحان العملً

 %15 اعمال السنه

 %100 المجموع

 أي تقٌٌم تكوٌنً بحت

 قائمة المراجع (6

 مذكرات المقرر -6-1

 .اتات الزٌنةمذكراة فً إنتاج نب

 

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

(: األشجار والشجٌرات والنخٌل ودورهمم فمً التموازن 1993القٌعً طارق و آخرون ) 

المملكة العربٌة السمعودٌة . الصمفحات  -الرٌاض -البٌئً . دار النشر : دار المرٌخ للنشر

 .  372 -1من 

(: نباتات الزٌنة والمدٌكور المداخلً. دار النشمر 1996ارق و سعداوي فٌصل ) القٌعً ط

 .  317 -1المملكة العربٌة السعودٌة . الصفحات من  -الرٌاض -: دار المرٌخ للنشر

( : مقدمة فً نباتات الزٌنة. دار النشر : المدار العربٌمة للنشمر 1985روى أ. ال رسون )

 .  562 – 1والتوزٌع. القاهرة. الصفحات من 

(: الزهور ونباتات الزٌنة وتنسٌق الحدائق . دار النشر : 1985محمد ٌسري الغٌطانً ) 

 . 717 -1دار الجامعات المصرٌة. الطبعة الرابعة . اإلسكندرٌة . الصفحات من 
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 مجالت دورٌة، مواقع إنترنت، إلخ -6-4

Ali, A.E. and Yousef, A.H. (1998): Export opportunities of cut 

flowers and herbs to the major markets in Europe part two. 

Agricultural Technology utilization & Transfer project Marketing 

and Technology information Uni. Cairo, P. 1-37. 

Dieter Hess (1975): Plant physiology molecular, Biochemical 

and physiological fundamentals of Metabolism and 

development. Springer-Verlag Berlin. Heidelbery New York P. 

138-221. 

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

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

 

 ماإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعل (7

 أجهزة عرض بٌانات( –بروجٌكتور  –أدوات التدرٌس )سبورة 

 Data showملحق بـ  كمبٌوتر

 (أدوات تجدم العملٌة التعلٌمٌةاحتٌاجات معملٌة )

 وسائل مواصالت لنقل الطالب للزٌارات الخارجٌة

2010/   5/ 17ـ تم مناقشة التوصيف وإعتماده بمجلس القسم المنعقد بتاريخ    

 رئيس القسم                                                  أستاذ المادة
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