
 234م أ       قسم المحاصيل الحقلية       محاصيل اليافاجباري          الصف الثاني                 

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

 

ومحاصٌل التً تستخدم االلٌاف منها فً التصنٌع تعرٌف الطالب بمجموعة من اهم نباتات  -وصف المنهج :

 . وتحسٌن وتطوٌر نوعٌة هذه المحاصٌل وجعلها فً مقدمة النباتات من حٌث االنتاج والنوعٌة

دراسة المتلقً لتفصٌالت نمو وانتاج محاصٌل االلٌاف واعداد هذه المحاصٌل  -الهدف من تدريس المنهج :

 لتصنٌع االنسجة المختلفة .

اعطاء المتلقً بمفاهٌم ومعلومات تفٌد فً تطوٌر زراعة وانتاج وتحسٌن هذه المحاصٌل  -تعلم :نتائج ال

 . الصناعٌة كونها تاتً فً المقدمة من االهمٌة 
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 ( ب 4المرفق )

 الجزء العملي ) المختبرات ( 

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

 عملٌان  % أختباران71

 % أداء الحقلً والمختبري الٌومً ) نشاط الطالب ( 21

 % 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

 % واجبات بٌتٌة . 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 ( 


