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:للمقرر العامة األھداف•
  والبقول الحبوب محاصیل على التعرف فى الطالب مھارة تنمیة١.

.المختلفة
 أفضل تحدید فى جیدة مھارة ذو خریج لیكون الطالب إعداد٢.

.محصول كل إنتاجیة لتعظیم المعامالت
  العملیات بكل القیام فى جیدة مھارة ذو خریج لیكون الطالب إعداد٣.

.المختلفة للمحاصیل الزراعیة



 القرار إتخاذ على القدرة لھ خریج لیكون الطالب إعداد  - ٤
  محاصیل إنتاج مشاكل حل فى )تبعیة دون( باستقاللیة
.والبقول الحبوب

 إنتاج مجال فى جیدة خبرة ذو خریج لیكون الطالب إعداد - ٥
  إحتیاجات مسایرة على وقادرًا والبقول الحبوب محاصیل

.المحاصیل ھذه من المتطورة الخارجى السوق



  تنفیذ على القیام على القدرة لھ خریج لیكون الطالب إعداد - ٦
  )األخرین مع بالتعاون ولكن بمفرده لیس( المشاریع بعض

  مكتب عمل :مثل والبقول الحبوب محاصیل إنتاج مجال فى
  تجھیز من بدایة اإلنتاج عملیة لمتابعة وإرشادى إستشارى
  جمیع وحل والتسویق الحصاد وحتى للزراعة األرض
.المنتج تواجھ التى المشاكل



:المعرفیة األھداف :أوًال
:اآلتى على قادرًا الطالب یكون سوف المقرر نھایة فى -

.المختلفة والبقول الحبوب محاصیل بین التمییز•
  من محصول أى إلنتاج المناسبة المناخیة الظروف معرفة•

.المختلفة والبقول الحبوب محاصیل
  ، التربة حموضة ، التربة نوع( المناسبة التربة ظروف معرفة•

  والبقول الحبوب محاصیل من محصول أى إلنتاج )التربة ملوحة
.المختلفة



 للزراعة األرض لتجھیز الالزمة العملیات أنسب معرفة•
.إجرائھا ومواعید وكیفیة

.محصول كل من اإلنتاجیة عالیة الحدیثة األصناف أھم معرفة•
 إنتاجیة تعظم والتى محصول لكل المناسبة التقاوى كمیة تقدیر•

.المحصول
 تعظم والتى محصول كل لزراعة المثلى المواعید معرفة•

.المساحة لوحدة اإلنتاجیة
 ، خف( الزراعة بعد ورعایتھ المحصول خدمة عملیات معرفة•

 ومواعید وكیفیة )آفات مقاومة ، تسمید ، رى ، عزیق ، ترقیع
.المحصول إنتاجیة لمعظمة العملیات ھذه إجراء



 وطرق محصول بكل المنتشرة الحشائش أنواع معرفة•
  ھذه مكافحة فى الحدیثة األسالیب وكذلك لھا المتكاملة المكافحة
.الحشائش

 كل تصیب التى والمرضیة الحشریة اآلفات أھم معرفة•
.مكافحتھا وكیفیة محصول

  األمثل المیعاد وتحدید محصول كل نضج عالمات أھم معرفة•
.محصول كل لحصاد

 الفقد تقلل التى الحدیثة اآلالت بأستخدام الحصاد كیفیة معرفة•
 والدراس الحصاد تكالیف وتقلل الحصاد وبعد الحصاد أثناء

.والتعبئة والتنظیف والتذریة



:المھاریة األدائیة األھداف :ثانیًا
  فى المختلفة التحلیالت من مجموعة أداء وبعد المقرر نھایة فى•

  من مجموعة إجتیاز وبعد والبقول الحبوب محاصیل إنتاج مجال
:اآلتى على قادرًا الطالب یصبح سوف اإلختبارات

 تحدید زراعتھا یمكن التى المختلفة والبقول الحبوب محاصیل تحدید•
.المختلفة البیئیة الظروف



  وفى المثلى بالطریقة الزراعیة المعامالت جمیع تطبیق•
  عملیات ، للزراعة األرض تجھیز( المناسبة المواعید
 ، الزراعة بعد المحصول ورعایة خدمة عملیات ، الزراعة
.)الحصاد بعد المحصول وتجھیز الحصاد عملیات

  جمیع تطبیق من إلیھا التوصل تم التى النتائج تفسیر•
.محصول لكل الزراعیة المعامالت

  لكل المناسبة الزراعیة بالمعامالت فنیة توصیات إعطاء•
.اإلنتاجیة تعظم والتى محصول



 ھذه إنتاج عملیات فى الحدیث التكنولوجى التطور مسایرة•
  جمیع فى الحدیثة اآلالت إستخدام على كالقدرة المحاصیل
 .الحصاد وحتى الزراعة من الزراعیة المعامالت

  خالل من المتطورة الخارجى السوق إحتیاجات مسایرة•
.المیدانیة الزیارات



    إنتاجإنتاج  مجالمجال  فىفى  المشاریعالمشاریع  بعضبعض  تنفیذتنفیذ  فىفى  مھارتھمھارتھ  تنمیةتنمیة••
  إستشارىإستشارى  مكتبمكتب  عملعمل  ::مثلمثل  والبقولوالبقول  الحبوبالحبوب  محاصیلمحاصیل
  للزراعةللزراعة  األرضاألرض  تجھیزتجھیز  منمن  بدایةبدایة  اإلنتاجاإلنتاج  عملیةعملیة  لمتابعةلمتابعة
    تواجھتواجھ  التىالتى  المشاكلالمشاكل  جمیعجمیع  وحلوحل  والتسویقوالتسویق  الحصادالحصاد  وحتىوحتى
..المنتجالمنتج



:الوجدانیة األھداف :ثالثًا
  المطلوبة اإلیجابیة العادات من مجموعة تنمیة إلى المقرر یھدف•

  یكون ال حتى والبقول الحبوب محاصیل إنتاج بدراسة القائم فى
  التعامل بطریقة یعمل أن المطلوب وھو واألفضل مستقًال بل تابعًا

:اآلتیة العادات إكتساب خالل من وذلك المتبادل
.والتخطیط والتحلیل المنطقى التفكیر•



 دافع دون المشكالت حل على القدرة لك  أى مبادرًا یكون أن•
.اآلخرین من

.والنتائج االنجاز ذھنك وفى تعمل ان•
  المتحصل المعرفة یتبع أن البد العملى التطبیق بان االیمان•

.علیھا
.بھا المكلف المھام إنجاز فى رغبة دائمًا لدیھ یكون أن•
.اآلخرین مع والتكامل المتبادل التعاون•
.النتائج إنجاز على الصبر•



  غیرك ودع إربح( المشترك الكسب بإستراتیجیة تعمل أن•
.جماعیًا والعمل اآلخرین مع العالقة فى )Win-Win یربح

.فالمھم باألھم والبدء األولویات تحدید•
Feed األثر إرجاع خاصیة تكون أن• Back دلیلك ھى 

  األدائى أسلوبك فى بك المحیطین رأى أخذ بمعنى .دائمًا
.األفضل إلى مسارك لتصحیح ریاضیة بروح وتقبلھ

.العلمیة باألمانة یتحلى أن•


