
 434ف ب       قسم المحاصيل الحقلية        تكنولوجيا بذور     الثالثاجباري         الصف 

 (3(ساعة عملً             الوحدات )3( ساعة نظري                  )2ساعات التدرٌس المخطط لها           )

 

والبذور ومدى مالئمة هذه البذور لعوامل تقنٌات انتاج الحبوب تعرٌف الطالب بمجموعة من  -وصف المنهج :

 . الخزن والتسوٌق وتطبٌق كافة الشروط الصحٌة المؤهلة لعملٌة تصنٌع هذه الحبوب

هو تعلٌم الدارس للطرق المختلفة التً عن طرٌقها ٌتعرف الطالب على مبادى  -الهدف من تدريس المنهج :

 اساسٌة فً تصنٌع واعداد البذور .

تخرٌج كادر متخصص ٌفهم اختٌار طرق تقنٌة وعملٌة فً اختبارات البذور السلٌمة والمعدة  -نتائج التعلم :

 .  لعملٌة تصنٌع معنٌة وانتاج النوعٌات الممتازة لهذه العملٌة 
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 ( ب 2المرفق )

 الجزء العملي ) المختبرات ( 

 % ( وتوزع الى :  41التقٌٌم المستمر اثناء الفصل الدراسً ) . أ

 % أختباران عملٌان 71

 الطالب (  % أداء الحقلً والمختبري الٌومً ) نشاط21

 % االلتزام زاالنضباط فً المختبر والحقل . 11

 %( توزع الى : 61االمتحان النهائً ) . ب

 % امتحان تحرٌري فً المادة العلمٌة . 111  

 

 الجزء النظري ) المحاضرات ( 

 %( وتوزع الى : 41التقٌٌم المستمر اثناء الفصل الدراسً ) . أ

  2% امتحان نظري عدد / 71

 بٌتٌة . % واجبات 21

 % حضور ونشاط صفً . 11

 %( توزع الى : 61االمتحان النهائً ) . ب

 %( . 51درجة ) X 11  =21 2الجزء أ : أسئلة ذات أجوبة قصٌرة شاملة للمنهج  

 %( . 25درجات ) X 11=11 1الجزء ب: أسئلة استٌعاب وتحلٌل 



  % ( .25درجات ) X 5  =11 2الجزء ج : أسئلة موضوعٌة )شرح وتوضٌح ( 


