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 االنتاج النباتي

 المجاالت النظرية األساسية اإلجبارية

 المجاالت المعرفية
 الكفايات

 نتاجات التعلم
 االتجاه المهارة المعرفة

 الخضروات

. اإللمام بتصنيف 1
 .الخضروات

. اإللمام باإلحتياجات البيئية 2
 .إلنتاج محاصيل  الخضروات

.اإللمامبمناطق إنتاج 3
في محاصيل الخضروات 

 .األردن
. اإللمام بأنظمة زراعة 4

الخضروات بالطرق التقليديه 
 .والحديثه

. اإللمام بالعمليات 5
الفسيولوجية الخاصة بنمو و 

 .تطور محاصيل الخضروات

. قادرا على تطبيق 1
العمليات الزراعية الالزمة 

إلنتاج محاصيل الخضروات  
بالطرق التقليديه والحديثه 

قي المزارع الكبيره 
لصغيره مثل استخدام وا

الملش، وطرق الري، طرق 
للتسميد، التقنيات الحديثة في 

 إنتاج الخضروات.
. قادرا على تطبيق طرق 2

االقطف والتداول و معامالت 
 ما بعد الحصاد.

. قادرا  على تطبيق 3
العمليات الزراعية الخاصة 
بالزراعة المحمية: تدفئة، 
تهوية، تبريد، تسميد، ري، 

 يم....الخ.تربية ، تقل

. يظهر القدرة على حل 1
بعض المشاكل التي 

تواجه زراعة الخضروات 
في الحقول المكشوفة و 
البيوت المحمية ووضع 
 التدابير الوقائيه لتفاديها.

. التوجه نحو تطبيق 2
الممارسات الزراعية 
الالزمة في الزراعة 

العضوية وتعميم الفكره 
غلى المزارعين و يظهر 

بالمسؤولية االلتزام 
األخالقية والمهنية بما 
يحقق أعلى إنتاجية 
وأفضل نوعية، بأقل 

التكاليف واقل ضرر على 
 البيئة.

 . اإللمام بالعمليات الفسيولوجية األساسية الخاصة بإنتاج الخضروات.1
 .. قادرا على تصنيف محاصيل الخضر2
 .. اإللمام باإلحتياجات البيئية لمحاصيل الخضر المختلفة3
قادرا على تطبيق العمليات الزراعية المتبعة في حقول الخضروات المكشوفة  .4

 و البيوت الزراعية المحمية.
 . قادرا على فهم عمليات تداول محاصيل الخضر في مرحلة ما بعد الحصاد.5
. قادرا على التخطيط للعمليات الزراعيه الخاصة بإنتاج الخضروات  بما 6

 .يتماشى مع احتياجات االسواق

 الفاكهة

. تصنيف أشجار 1
الفاكهة متساقطة 
األوراق و دائمة 

الخضرة وتبيان مدى 
التوسع في زراعتها في 
 .مناطق األردن المختلفة

. معرفة العوامل  2
المناخية و البيئية التي 
تؤثر على نمو وتطور 

 أشجار الفاكهة.
. معرفة العمليات 3

. قادرا على تطبيق 1
المهارات الخاصة يتطبيق 

العمليات الزراعية المختلفة 
الخاصة بإنتاج أشجار 

الفاكهة بمختلف أنواعه و 
العناية بأشجار الفاكهة 
لضمان نموها وتطورها 
 بالشكل العلمي الصحيح.

را على تطبيق . قاد2
المهارات الخاصة بطرق 

 .أكثار أشجار الفاكهة

قدرة على . يظهر ال1
وضع الحلول لبعض 
المشاكل التي تتعلق 

بتحسين اإلنتاجية في 
 حقول اشجار الفاكهة.

. التوجه نحو تطبيق 2
األساليب الحديثة في 
 إنتاج أشجار الفاكهة.

. التوجه نحو تطبيق 3
الممارسات الزراعية 
الالزمة في الزراعة 

. اإللمام و فهم العمليات الفسيولوجية األساسية الخاصة بإنتاج أشجار 1
 الفاكهة.

 . اإللمام المعرفي  بتصنيف أشجار الفاكهة.2
 الفاكهة و أماكن زراعتها.. اإللمام باإلحتياجات البيئية ألشجار 3
. قادرا على تطبيق الممارسات الزراعية الالزمة  في بساتين األشجار 4

 المثمرة.
. قادرا على تطبيق المهارات الالزمة بعمليات تداول محاصيل األشجار 5

 المثمرة في مرحلة ما بعد الحصاد.
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الفسيوليوجية الخاصة 
بنمو و تطور أشجار 

 الفاكهة.
. المعرفة في اختيار 4

االصناف واالصول 
المالئمه لألشجار 

 المثمرة.

. قادرا على تطبيق 3
المهارات المتعلقة بإنشاء 
وتخطيط بساتين أشجار 

 الفاكهة و األشجار المثمرة.
. قادرا على تطبيق 4

المهارات المتعلقة بتداول 
المحاصيل محاصيل األشجار 
المثمرة في مرحلة ما بعد 

 الحصاد.

العضوية وتعميم الفكره 
على المزارعين  و يظهر 

بالمسؤولية االلتزام 
األخالقية والمهنية بما 
يحقق أعلى إنتاجية 
وأفضل نوعية، بأقل 

التكاليف وأقل ضرر على 
 البيئة.

 الزينة

. اإللمام المعرفي بالمبادئ 1
األساسية والمصطلحات 
الخاصة في مجال نباتات 

 الزينة.
. اإللمام باألهمية األقتصادية 2

 لنباتات الزينة.
. اإللمام بتصنيف نباتات 3

 الزينة.
. اإللمام باإلستخدامات 4

التنسيقية لنباتات الزينة 
 الداخلية و الخارجية.

. التعرف على التطور 5
 التاريخي للحدائق.

. قادرا على تطبيق عمليات 1
الزراعية الخاصة الخدمة 

 بنباتات الزينة الداخلية.
. قادرا على تطبيق 2

المهارات الالزمة لتنسيق 
الحدائق: تخطيط الحدائق و 
اختيار النباتات المناسبة لكل 

 نوع من أنواع الحدائق.
. قادرا على أستخدام 3

المكونات غير النباتية في 
الحديقة )النوافير، البرك، 

الحجارة،  الممرات 
 (.-----ثيلوالتما

. قادرا على تطبيق 4
العمليات الزراعية الالزمة 

 إلنتاج و تربية نباتات الزينة.
. قادرا على استخدام 5

البرامج الحاسوبية في 
 تصميم و تنسيق الحدائق.

 
. يظهر توجها إيجابيا 1

في توظيف المعرفة و 
المهارات المكتسبة 

الخاصة بنباتات الزينة 
في تخطيط حديقة و 

تنسيقها و وضع الخطط 
االزمة لخدمة نباتات 

 الزينة و صيانتها.
. يظهر فهما ألهمية 2

نباتات الزينة ويوظفها 
 في خدمة البيئة.

 . اإللمام باإلحتياجات البيئية المناسبة لنباتات الزينة.1
 .. اإللمام بتصنيف نباتات الزينة2
زينة في التنسيق الداخلي و .  قادرا على أستخدام األنواع المختلفة من نباتات ال3

 الخارجي.
 . قادرا على تقديم الخدمات الزراعية الالزمة لصيانة نباتات الزينة و الحدائق.4
 . قادرا على تخطيط و تنسيق حديقة.5

 المحاصيل الحقلية 

. اإللمام بتصنيف المحاصيل 1
 الحقلية.

. اإللمام المعرفي بمناطق 2
إنتاج المحاصيل الحقلية و 

مناطق زراعتها  في األردن و 

. قادرا على تطبيق 1
العمليات الزراعية الحقلية 

الالزمة إلنتاج المحاصيل من 
األرض للزراعة و إعداد 

 .حتى الحصاد

. يظهر القدرة على 1
وضع الحلول لبعض 
المشاكل التي تواجه 

قطاع  زراعة المحاصيل 
 لتحسين اإلنتاجية.

. اإللمام المعرفي بالعمليات الفسيولوجية األساسية الخاصة بإنتاج و تطور 1
 المحاصيل الحقلية.

 . اإللمام بتصنيف المحاصيل الحقلية.2
اإلحتياجات البيئية المناسبة إلنتاج المحاصيل و أماكن إنتاجها و . اإللمام ب3

 زراعتها.
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 العالم.
. اإللمام باإلحتياجات البيئية 3

إلنتاج المحاصيل من حيث 
أحتياجاتها من الماء و 

الحرارة و الفترات 
 الخ.—الضوئية

بالعمليات . اإللمام المعرفي 4
الفسيوليوجية الخاصة بنمو و 

 تطور المحاصيل.
. اإللمام بالقيمة األقتصادية 5

 و الغذائية للمحاصيل الحقلية.
. اإللمام بطرق التخزين و 6

معامالت ما بعد الحصاد 
 للمحاصيل الحقلية.

. قادرا على توظيف 2
المكننة الزراعية في حصاد 

 .المحاصيل الحقلية
 

. يظهر توجها أيجابيا 2
نحو تطبيق الممارسات 

الزراعية الالزمة 
ة و يظهر الصديقة للبيئ

اإللتزام بالمسؤولية 
األخالقية والمهنية بما 
يحقق أعلى إنتاجية 
وأفضل نوعية، بأقل 

التكاليف وأقل ضرر على 
 البيئة.

 

 .  اإللمام بعمليات الحصاد و تخزين المحاصيل الحقلية.4
 . قادرا على تطبيق العمليات الزراعية الالزمة في إنتاج المحاصيل الحقلية.5
 .. قادرا على توظيف المكننة الزراعية في حصاد المحاصيل الحقلية6
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 الوقاية و النباتي نتاجاإل

 المجاالت النظرية األساسية اإلجبارية

 المجاالت المعرفية
 الكفايات

 نتاجات التعلم
 االتجاه المهارة المعرفة

 تشمل: البستنة
 الزراعة, الخضروات
 أنتاج, المحمية

 نباتات أنتاج, الفاكهة
 الزينة

 بتصنيف المعرفة -1
 و البستانية المحاصيل

, الخضروات تشمل
 نباتات, الفاكهة أشجار
 .الزينة

 االحتياجات على التعرف  -2
 المحاصيل إلنتاج البيئية

 .البستانية
 العمليات على التعرف   -3

 الخاصة الفسيولوجية
 المحاصيل تطور و بنمو

 الزينة ونباتات البستانية
 اإلنتاج حيث من

 .والتداول
 التربية طرق معرفة  -4

 الخضروات لمحاصيل
 البستانية والمحاصيل

 في سواء االخرى
 المكشوفة الحقول
 .المغطاة والحقةل

 العمليات معرفة  -5
 مراحل خالل الزراعية

 .النبات وتطور النمو

 على التعرف -1
 المهارات/الممارسات
 إلنتاج الالزمة الزراعية
 .البستانية المحاصيل

 طرق على التعرف  -2
 و والتداول االقطف
 الحصاد بعد ما معامالت

 .البستانية للمحاصيل
 المحاصيل نتاج مهارة  -3

 والمهارات البستانية
 في الالزمة الزراعية
 والنقل والقطاف االنتاج

 .الحصاد بعد وما

 على قادرا يكون أن  -1
 بعض تحديد

 الصحية المشاكل
 زراعة تواجه التي

 البستانية المحاصيل
 سالمة يضمن وبما

 .االنتاج وجودة

 المحاصيل بأنتاج الخاصة األساسية الفسيولوجية العمليات فهم على قادرا  -1
 .البستانية المحاصيل تصنيف  على قادرا, البستانية

 .زراعتها أماكن و البستنة لمحاصيل البيئية باألحتياجات األلمام لديه  -2
 المحاصيل حقول في  الالزمة الزراعية الممارسات تطبيق على قادرا -3

 .البستانية
 ما مرحلة في البستانية المحاصيل تداول عملياتب الالزمة المهارات أكتساب -4

 .الحصاد بعد
 تح زينة ونباتات وفاكهة خضار من تانيةالبس المحاصيل انتاج على قادرا  -5

 مدخالت مع التعامل على القدرة مع والمغطاة المكشوفة الزراعة ظروف
 .المختلفة المحاصيل على وتاثيرها االنتاج

 .الالزم للتسويق المنتجات اعداد على القدرة  -6

 و الحقلية المحاصيل
 أنتاج: تشمل
+  الحقلية المحاصيل
+  النبات فسيولوجيا
 تحسين مبادىء

 محاصيل تصنيف -1
 .الحقلية

 مناطق على التعرف -2
  الحقلية المحاصيل أنتاج
 .العالم و األردن في

 الممارسات على التعرف -1
 ألنتاج الالزمة الزراعية
 أعداد من المحاصيل
 حتى للزراعة األرض
 .الحصاد

 وضع على قادرا -1
 لبعض الحلول
 تواجه التي المشاكل
 و المحاصيل زراعة
 أنتاجيتها تحسين

 المحاصيل بأنتاج الخاصة األساسية الفسيولوجية العمليات فهم على قادرا  -1
 .الحقلية

 أماكن و المحاصيل ألنتاج المناسبة البيئية باألحتياجات األلمام لديه  -2
 .زراعتها

 المحاصيل ألنتاج  الالزمة الزراعية العمليات تطبيق/معرفة على قادرا -3
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 الوراثة علم+  النبات
 العلفية المحاصيل+

 االحتياجات التعرف -3
  المحاصيل إلنتاج  البيئية

 من أحتياجاتها حيث من
 و الحرارة و الماء

 .الخ---الضوئية الفترات
 العمليات  على لتعرف -4

 الخاصة الفسيوليوجية
 المحاصيل تطور و بنمو

 .الحقلية
 القيمة على التعرف -5

 للمحاصيل الغذائية
 .الحقلية

 المبادىء على التعرف -6
 تحسين في األساسية

 الطرق و النبات
 في المتبعة األسااسية

 النبات تربية

 طرق على التعرف -2
 طرق و الحصاد
 ما معامالت و التخزين

 للمحاصيل الحصاد بعد
 .الحقلية

 .الحقلية
 .الحقلية المحاصيل تخزين و الحصاد بعمليات الالزمة المهارات أكتساب -4
 .النبات بتحسين المتعلقة األساسية المبادىء فهم على قادرا -5
 .االنتاج مراحل اثناء الوظيفية االختالالت تحديد على القدرة  -6

 النبات أمراض علم
, بكتيريا, فطريات)

( نيماتودا, فيروسات
 علم: تشمل و

+  النباتية األمراض
 المحاصيل أمراض

 الحقلية

 استخدام على القدرة -1
 والمعارف المفاهيم
 في تعلمها التي األساسية

 أمراض علوم مجال
 المهام إلنجاز النبات
 الزراعية المشاكل وحل

 .بها المتعلقة

 مهارات الطالب يؤدي -1
 ضمن والعمل اإلتصال
 المهارات يتقن.  فريق

 تعلمها التي الزراعية
 مجال في دراسته خالل
 النبات أمراض علوم
 تحديد تشمل والتي
 المسببات وتمييز

 ، المختلفة المرضية
 بإنتشارها والتنبؤ
 اإلصابة مستوى وتحديد

 .بها

 الطالب يظهر -1
 .العمل اتجاه االلتزام

 على القدرة يظهر  -2
 واستغالل التخطيط
 .المتاحة المصادر

 على القدرة يظهر  -3
 واإلستنباط التحليل

 . واإلستنتاج
 باإليجابية يتسم -4

 .  األخرين إتجاه

 أمراض علوم مجال في األساسية والمهارات المعارف فهم في عمق إظهار -1
 .والنيماتودا والفيروسات البكتيريا الفطريات، تشمل والتي النبات

 .الضارة والنيماتودا والفيروسات والبكتيريا الفطريات وتمييز تحديد -2
 عن المتسببة و والفيروسية والبكتيرية الفطرية األمراض بانتشار التنبؤ -3

 .النبات وقاية علوم مجال في اإلصابة مستوى وتحديد النيماتودا
 . وشفويا كتابيا   فعال بشكل التواصل -4
 .المختلفة المجتمعات وخدمة التواصل في المكتسبة المهارات توظيف -5
 فيما خاصة زراعيا ، مهندسا   لكونه واالمتثال األخالقيات بمسؤوليات االلتزام -6

 .والمجتمع والبيئة الزراعي بالقطاع يتعلق

 و الحشرات علم
 الحشرات علم تشمل

 المحاصيل حشرات+ 
 البستانية و الحقلية

 استخدام على القدرة  -1
 والمعارف المفاهيم
 في تعلمها التي األساسية

 الحشرات علوم مجال

 مهارات الطالب يؤدي -1
 ضمن والعمل اإلتصال
 المهارات يتقن.  فريق

 تعلمها التي الزراعية

 الطالب يظهر -1
. العمل اتجاه االلتزام
 على القدرة يظهر

 واستغالل التخطيط

 .الحشرات علم مجال في األساسية والمهارات المعارف فهم في عمق إظهار -1
 .والبستانية الحقلية المحاصيل حشرات وتمييز تحديد -2
 علوم مجال في اإلصابة مستوى وتحديد الحشرية االفات بانتشار التنبؤ -3

 .النبات وقاية
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 وحل المهام إلنجاز
 الزراعية المشاكل
 .بها المتعلقة

 مجال في دراسته خالل
 والتي الحشرات علوم
 وتمييز تحديد تشمل

 الضارة، الحشرات
 بإنتشارها والتنبؤ
 اإلصابة مستوى وتحديد

 .بها

. المتاحة المصادر
 على القدرة يظهر

 واإلستنباط التحليل
 يتسم واإلستنتاج،
 إتجاه باإليجابية
 .األخرين

 .وشفويا كتابيا   فعال بشكل التواصل -4
 .المختلفة المجتمعات وخدمة التواصل في المكتسبة المهارات توظيف -5
 فيما خاصة زراعيا ، مهندسا   لكونه واالمتثال األخالقيات بمسؤوليات اللتزام -6

 .والمجتمع والبيئة الزراعي بالقطاع يتعلق

 األفات مكافحة
 األعشاب و الزراعية

 المكافحة تشمل و
+  لألفات المتكاملة
 مكافحتها و األعشاب

 المبيدات مباديء+ 
 
 
 

 على القدرة: معرفة -1
 المفاهيم استخدام

 التي األساسية والمعارف
 مكافحة مجال في تعلمها
 الزراعية اآلفات

 المهام إلنجاز واألعشاب
 الزراعية المشاكل وحل

 .بها المتعلقة

 مهارات الطالب يؤدي -1
 ضمن والعمل اإلتصال
 المهارات يتقن.  فريق

 تعلمها التي الزراعية
 مجال في دراسته خالل

 التي المختلفة التقنيات
 مكافحة في تستخدم
 .واألعشاب اآلفات

 على القدرة يظهر  -2
 اتخاذ في الموضوعية

 .القرارات

 الطالب يظهر -1
. العمل اتجاه االلتزام
 على القدرة يظهر

 واستغالل التخطيط
 . المتاحة المصادر

 على القدرة يظهر -2
 واإلستنباط التحليل

 .واإلستنتاج
 باإليجابية يتسم  -3

 .األخرين إتجاه

 والتتقليدية والكيميائية البيولوجية) المختلفة التقنيات على التعرف -1
 . واألعشاب الزراعية اآلفات مكافحة في( والفيزيائية

 بطريقة واألعشاب لآلفات المناسبة دارةاإل استراتيجات وتطوير تصميم -2
 .للبيئة صديقة

 واألعشاب اآلفات إدارة مجال في الزراعية المشاريع في بكفاءة المشاركة -3
 .والعالم األردن في والخاصة العامة القطاعات مختلف في

 فيما خاصة زراعيا ، مهندسا   لكونه واإلمتثال األخالقيات بمسؤوليات اإللتزام -4
 .والمجتمع والبيئة الزراعي بالقطاع يتعلق
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 الزهور إنتاج و المواقع تنسيق

 المجاالت النظرية األساسية اإلجبارية

 المجاالت المعرفية
 الكفايات

 نتاجات التعلم
 االتجاه المهارة المعرفة

 : الموقع تصميم
أساسيات تصميم 
المواقع، تصميم 
المواقع الجافة، 

استخدام عناصر غير 
 .نباتية

 خطوات و بمبادئ اإللمام -1
 كيفية معرفة و التصميم

 جمع و الموقع جرد
 و األساسيه المعلومات

 و العميل مقابلة
 مخطط محتوى أساسيات
 .التصميم

 بالتصميم اإللمام   -2
 و الوظيفي و المبدئي
 التطبيقية العمل خطة

(Master Plan )عند 
 .الموقع تصميم

 التخطيط بمبادئ اإللمام -3
 و الري وأنظمه لعمليات
 .التسميد

 المقبولة باألسباب اإللمام -4
 الموجودة النباتات إلزالة
 المراد االرض في مسبقا
 .موقعها تصميم

 كيفية و باهمية اإللمام -5
 الموقع معلومات جمع
 القوانين حيث من

 و ارتدادات من التنظيمية
 .أخرى خدمات

 تمثيل على قادرا -1
 التصميم محتويات
 شكل على المقترح
 و المعالم واضح مخطط
 .محتوياته بجميع

 تمييز على قادرا -2
 و اإليجابية الخصائص

 يتسنى حتى السلبية
 يستثمر تصميم إبراز

 موجودات و المساحات
 . األمثل بالشكل الموقع

 انتقاء على قادرا -3
 المجسمات و النباتات
 و للموقع المناسبة
 على القدرة مع التصميم
 و الكميات تحديد

 المطلوبة األحجام
. بالموقع لتضمينها

 احتساب على القدرة
 توجه من االستفادة
 .التصميم في الشمس

 التصميم بأن اإلدراك -1
 يتناغم اللذي هو األفضل

 حيث من محيطة مع
 إلتمام المقترحة المواد

 عناصر مثل التصميم
 نباتية المختلفة التنسيق

 .غيرها و
 على العمل و اإلدراك  -2

 على التصميم أثر تقليل
 الحيوي التنوع و البيئة

 استدامة و المحيط
 .التصميم

 حيث من المطلوب للموقع التصميم عملية بدء على قادرا يكون أن -1
 الموقع استغالل على القدرة و بها المعمول التصميم بخطوات السير
 .االبداعات و االفكار حيث من االمثل بالشكل

 عمليه علميه بطرق الحديقه وصيانه وتنفيذ تصميم على قادرا يكون ان -2
 .المالك ورغبات احتياجات مع يتماشى وبما

 أدارة و المساحة

دارة  : الموقع إنشاء وا 
 .المواقع، المساحة

 طرق باستخدام اإللمام -1
 المساحات قياس

 و الموقع في المختلفة
 مسح مخططات فهم

 الموقع ربط على قادرا -1
 للتصميم ادخالة المنوي

 التوزيع حيث من
 بما الحجمي و المكاني

 توجيه افضلية ادراك -1
 زيادة باتجاة الموقع

 الى النفاذة المساحات
 أفضل هو نفاذة الغير

 االمثل بالشكل استغاللها و المساحات قياس باساليب الدراية و القدرة -1
 .المصمم الموقع استدامة توصيات مع يتعارض ال بما
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 الطبوغرافية و المنزل
 بالمنزل الخاصة

(topographic 
survey.) 

 البناء بأساسيات اإللمام -2
 المعماري التصميم و

 و األحواض و للممرات
 المنزلية األسوار

(Hardscape 
element.) 

 مبادئ مع يتناسب
 تضمن التي التصميم
 الذي و التصميم جمالية
 سلبي اثر اقل يضمن
 .المحيطة البيئة على

 تضمين على قادرا -2
 للكلف مبدئية تقديرات
 .للتصميم المتوقعه

 مساحات زيادة من بيئيا
 االسطح و البناء

 و تؤثر التي الصماء
 تصريف عمليات تعيق
 على سلبا تؤثر و المياه
 في الحيوي التنوع
 .الموقع

 و المعماري الرسم
 : الحاسوب تطبيقات

اإلظهار المعماري، 
الرسم المعماري 
بالحاسوب، الرسم 

 الهندسي.

 الرسم بأساسيات اإللمام -1
 خصوصا و  المعماري

 يمثل اللذي الرسم
 .المنزلية الحدائق

 باستخدام اإللمام -2
 المساعدة البرمجيات

(Autocad & 
Sketch up )في 

 بشكل المخططات رسم
 .دقيق

 مقياس بمبدأ اإللمام -3
 محتويات و الرسم

 اتجاهات من المخططات
 الهواء حركة و الموقع

 .الشمس و

 تنفيذ على قادرا -1
 ورقيا التصميم معطيات

 دقيق بشكل الكترونيا و
 البرمجيات خالل من

 الرسم في المعروفة
 .الحدائق و المعماري

 عكس على الفنية القدرة -2
 إلى األولية المخططات
 نهائية مخططات
 .موضوعية و بشفافية

 البيئي المحيط أن إدراك -1
 المخططات أن و متغير

 مصمته ليست التنفيذية
 مع تتفاعل أنها و

  والفراغي البيئي المحيط
 .مستدام بشكل

 المعماري الرسم برمجيات اإللمام -1
 للموقع المقترحة التصميمات تعكس التي البرمجيات استخدام على قادرا -2

 .الموقع لضروف المصمم ادراك يبرز بما

 :الزينة نباتات
الداخلية والخارجية 

 .والخشبية

 بالمبادئ اإللمام -1
 والمصطلحات األساسية
 نباتات مجال في الخاصة
 .الزينة

 باألهمية اإللمام -2
 البيئية و األقتصادية

 .الزينة لنباتات
 نباتات بتصنيف اإللمام  -3

 عمليات تطبيق قادرا -1
 الزراعية الخدمة
 الزينة بنباتات الخاصة
 .الداخلية

 االستخدام على قادرا -2
 في الزينة لنباتات األمثل

 في و  الداخلي التنسيق
 .الحدائق تنسيق

 في إيجابيا توجها يظهر -1
 و المعرفة توظيف

 و المكتسبة المهارات
 الزينة بنباتات الخاصة

 و حديقة تخطيط في
 الخطط وضع و تنسيقها
 نباتات لخدمة الالزمة
 .صيانتها و الزينة

 .الزينة لنباتات المناسبة البيئية باألحتياجات اإللمام -1
 الزينة نباتات بتصنيف اإللمام  -2
 التنسيق في الزينة نباتات من المختلفة األنواع استخدام على قادرا -3

 .الخارجي و الداخلي
 و الزينة نباتات لصيانة الالزمة الزراعية الخدمات تقديم على قادرا -4

 .الحدائق
 .حديقة تنسيق و تخطيط على قادرا -5
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 االستخدامات و الزينة
 .  بها الخاصة التنسيقية

 اختيار على قادرا  -3
 لكل المناسبة النباتات

 .الحدائق أنواع من نوع
 و إنتاج على قادرا  -4

 .الزينة نباتات تربية

 ألهمية فهما يظهر  -2
 ويوظفها الزينة نباتات

 .البيئة خدمة في

 و القطف أزهار أنتاج
 .تسويقها

  باألهمية التعريف -1
 ألزهار اإلقتصادية

 و محليا المتداولة القطف
 .عالميا

 بالعوامل التعريف -2
 المحددة الفسيولوجية

 و القطف أزهار ألنتاج
 تدهورها الى تؤدي التي
 مرحلة في تداولها أثناء
 .الحصاد بعد ما

 بالعمليات  التعريف -1
 المهارات/الزراعية
 أزهار بأنتاج الخاصة
 من  التجارية القطف
 المناسبة الظروف حيث

 اإلكثار، طرق لألنتاج،
 التقليم الزراعة، طرق

 المعامالت والتربية،
 الخ.---الخاصة

 بالمهارات التعريف  -2
 أزهار بتداول الالزمة
( قطف) حصاد: القطف
 طرق القطف، ازهار
 القطف ازهار أعداد

 و حفظ للتسويق،
 القطف، أزهار تخزين
 في القطف أزهار تداول
 .التجزئة أسواق

 تطبيق على قادرا -1
 العمليات و المهارات
 ألنتاج الالزمة الزراعية

 طرق و القطف أزهار
 ما مرحلة في تداولها

 .الحصاد بعد

 أزهار بأنتاج الخاصة األساسية الفسيولوجية العمليات فهم على قادرا -1
 تطبيق على قادرا. 2 الحصاد، بعد ما مرحلة في تداولها طرق و القطف

 المحافظة طرق و القطف أزهار إنتاج في الالزمة الزراعية العمليات
 الحصاد. بعد ما مرحلة في عليها

 و العشبية النباتات
 مغطيات و األسيجة

 .التربة

 بالتقسيمات اإللمام -1
 للنباتات المختلفة
 و األسيجة و العشبية
 و التربة مغطيات
 تنسيق في أهميتها
 .الحدائق

 استخدام على قادرا -1
 و العشبية النباتات
 مغطيات و األسيجة
 تنسيق في التربة

 الحدائق
 تطبيق على قادرا -2

 الزراعة العمليات
 تربية و لزراعة الالزمة
 و العشبية النباتات
 مغطيات و األسيجة

أدراك أهمية النباتات  -1
العشبية و األسيجة و 

مغطيات التربة و 
المسطحات النجيلية في 

تنسيق الحدائق و 
توظيفها في تنسيق 

الحدائق بالشكل 
 المناسب.   

 .التربة مغطيات و األسيجة و العشبية النباتات بتصنيف اإللمام -1
 مغطيات و األسيجة و العشبية النباتات استخدام و أدخال على قادرا  -2

 .الحدائق تنسيق في التربة
 صيانة و تربية و لزراعة الالزمة الزراعة العمليات تطبيق على قادرا -3

 . بها العناية و  التربة مغطيات و األسيجة و العشبية النباتات
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 . بها العناية و  التربة
 تطبيق على قادرا -3

 المتعلقة المهارات
 العشبية للنباتات بأكثار

 مغطيات و األسيجة و
 .التربة

 تطبيق على قادرا -4
 الالزمة المهارات
 المسطحات لزراعة
 طرق و النجيلية
 .بها العناية و صيانتها

 و النباتات أكثار

 .الحراج

 اكثار بطرق اإللمام -1
 الجنسية النبات

 و المختلفة والخضرية
 فيها. المؤثرة العوامل

 وأسباب بأنواع اإللمام -2
 وطرق البذور سكون

 .منها التخلص
 انشاء بكيفية اإللمام -3

 .المشاتل وأدارة

 تطبيق على قادرا -1
 المتعلقة المهارات

 التطعيم  بطرق
 والترقيد والتركيب
 التراكيب واستخدام
 .المحورة الخاصة

 تطبيق على قادرا  -2
 المتعلقة المهارات

 كسر و البذور بأكثار
 في السكون طور

 .  البذور

قادر على حل بعض  -1
المشاكل المتعلقة باكثار 

   .النباتات

 الزينة نباتات أكثار في المستخدمة المختلفة الطرق استخدام على قادرا -1
 .الحراج أشجار و

 نباتات مشاتل ألنشاء الالزمة األساسية باألحتياجات التعرف على قادرا -2
 .الحراج أشجار و الزينة

 : الري شبكات تصميم
مبادئ الري، شبكات 
الري في الحدائق 

 .والمسطحات

 بالمفاهيم اإللمام -1
 عالقة في األساسية

 .والنبات الماء
 باألساليب اإللمام  -2

 حساب في المتبعة
 الري كمية و مواعيد
 .المناسبة

 تطبيق على قادرا -1
 المتعلقة المهارات
 شبكات وادارة بتصميم
 .الري

 استخدام على قادرا  -2
 الحديثة الري أساليب
 الري وأساليب
 .المستدامة

يظهر توجها ايجابيا  -1
الستخدام أساليب الري 
الحديثة وأساليب الري 

 المستدامة.
أدراك أهمية اساليب   -2

الري الحديثة و أساليب 
الري المستدامة  في 

المناطق الجافة و شبه 
 الجافة.  

 .النبات لنمو المناسبة الري كميات و مواعيد تحديد على قادرا -1
 .المختلفة بالطرق الري شبكات تصميم على قادرا -2


