
 امرح وتعلم المحتوي التعليمي لبرنامج
  يتكون المحتوي التعليمي للبرنامج من وحدات تعليمية أساسية تمثل الخطوات المتعاقبة إلنتاج نباتي

 ظروف المناخ القطري.في سليم بشكل علمي وعملي 
  محطات البرنامج الخطوات األساسية لتجهيز المزرعة وزراعتها بالشكل السليم، مع إلقاء تناقش

الضوء على التطورات الحديثة التي تمهد الطريق نحو الزراعة المستدامة وترشيد استهالك مياه 

 الري.
 يط ستنقسم كل وحدة إلى دروس نظرية بسيطة، يليها أنشطة تعليمية شيقة أُعدت خصيصاً للطالب لتب

 المعلومات الزراعية بشكل سهل.
  ،يقدم البرنامج جرعات تعليمية فريدة تعتمد على التفاعل المستمر للطالب مع المعلومات الزراعية

حيث يجري تطبيق ذلك داخل البيوت المحمية، أو مزرعة األمل في مرافق حديقة القرآن النباتية 

 بمشتل مؤسسة قطر.
 لتعاون مع شركائها، موضوعات أساسية تقوم عليها فكرة البرنامج وضعت حديقة القرآن النباتية، با

 ويستمد منها الدروس التعليمية والورش التطبيقية للطالب كل عام دراسي.

 موضوعات البرنامج التعليمي

 إعداد األرض وتجهيزها للزراعة 
 التربة وخصائصها ومالئمة كل نوع للزراعة 
  الحديثةتحديات المياه في قطر، وطرق الري 
 إنتاج محاصيل الخضر تحت ظروف المناخ القطري 
 البذور المحسنة، ودورها الحيوي في اإلنتاج الزراعي 
 المكافحة المتكاملة لآلفات الزراعية 
 تغذية النبات، الطرق المثلى لإلنتاجية العالية 
 الزراعة العضوية، والفرص والتحديات في قطر 
 تها في قطرالزراعة المائية )هيدروبونيك( وتطبيقا 
 تسويق المنتج الزراعي القطري 
 دور اإلرشاد الزراعي في دعم األمن الغذائي في قطر 
 مبادرات دعم الزراعة في دولة قطر 

 

 9191 – 9102 األكاديمي العام برنامج

 إعداد التربة وزراعة النبات: (1الوحدة )

 تعريف التربة وخصائص التربة الجيدة •
 أنواعها وخواصها وطرق استخدام كل نوع منهاالترب الصناعية المحسنة:  •
 استصالح األراضي ومعالجة مشاكل التربة •
 إعداد تربة الحقل بشكل صحيح للزراعة •
 الخضروات التي تصلح للزراعة في قطر •
 صفات البذور المناسبة للزراعة ومواصفات الشتول الجيدة •
 مواعيد الزراعة المناسبة لمحاصيل الخضر في قطر •
 ومسافات الزراعة وإدارة محاصيل الخضر في المزرعةطرق الزراعة  •
  :العملية التدريبات •

o استكشاف أنواع التربة وتمييز كل نوع منها 



o  مزيج مناسب من الترب المحلية والمحسنة يالئم أنواع عدة من الزراعات: زراعةإنشاء 

 علفيةالمحاصيل الزراعة وشجار، األزراعة وموسمية، الخضر الزراعة شتالت وبذور، ال
o زراعة بذور نباتات الخضر المنتقاة في المشتل 
o التعرف على األشكال السليمة للبذور والشتول ومواصفاتها الجيدة 
o  الخضروات في مزرعة الحديقة بمشتل مؤسسة قطر.شتالت زراعة مجموعة واسعة من 

 

 
 تحديات المياه وطرق الري الحديثة: (2الوحدة )

 فيهاالمناخ في قطر ومصادر المياه  •
 التحديات التي تواجه المياه وطرق الترشيد في الزراعة •
 المقنن المائي لبعض نباتات الخضر التي تجود زراعتها تحت ظروف المناخ القطري •
 الحد المسموح من العناصر المعدنية في مياه الري لنباتات الخضر •
 طحي(الري تحت الس –الري بالرش الرذاذي  –طرق الري الحديثة )الري بالتنقيط  •
 األسس العلمية إلنشاء شبكة ري حديثة مرشدة للمياه •
 :العملية التدريبات •

o  استكشاف أنواع أنابيب الري الحديثة المستخدمة في الزراعات المحلية 
o التعرف على مستلزمات إنشاء شبكة ري مرشدة للمياه 
o  ي واألقطار فتطبيق القواعد الرياضية المستخدمة في حساب كمية المياه ونسبة التصرف

 تصاميم شبكات الري الحقلي
o ( الري بالتنقيط، المشاهدة األنظمة المختلفة لري النباتات)ري بالرش، ري محوري 
o  تصميم نماذج من شبكات الري المختلفة الغرض بواسطة الطالب في مزرعة الحديقة بمشتل

 مؤسسة قطر
 والطرق المثلى لإلنتاجية العالية تغذية النبات :(3الوحدة )

 تعريف العناصر الغذائية الكبرى والصغرى للنبات •
 مقدمه عن التسميد العضوي •
 طرق تسميد النبات •
 أعراض نقص العناصر على النباتات. •
 مقدمة عن الزراعة العضوية واألسمدة المستخدمة فيها •

إعداد التربة ( 1)
وزراعة النبات

(2)

تحديات المياه 
وطرق الري 

الحديثة

(3)

ت، تغذية النبا
ى الطرق المثل
لإلنتاجية 

العالية

(4)

إدارة اآلفات 
واألمراض 

النباتية

(5)

الزراعة غير 
التقليدية 
في قطر



 :العملية التدريبات •
o فرز األنواع المختلفة من األسمدة المعدنية والعضوية 
o ة األسمدة المعدنية بالطرق المختلفة حسب احتياجات كل محصول إضافعلى  تدريب عملي

 بالمزرعة
o إذابة السماد بالماء والتعرف على األسمدة غير الصالحة لإلذابة 
o  التعرف على عالمات نقص العناصر على النباتات بالمزرعة، من خالل أخذ العينات

 وتعريف أعراض النقص
 النباتية اآلفات واألمراض: (4الوحدة )

 عن أمراض النبات وتقسيمها ةمقدم 
 أشهر األمراض التي تصيب نباتات الخضروات في قطر 
 طرق الوقاية من األمراض خالل عملية الزراعة 
 م:طرق العالج باستخدا 

o المصائد الفرمونية 
o األعداء الطبيعية 
o المبيدات الكيميائية 

 احتياطات السالمة في تخزين المبيدات وطرق الرش السليمة 
 :العملية تالتدريبا •

o  لألعراض ميدانية مباشرة حصر األمراض التي تضرب المحاصيل من خالل مشاهدة

 المرضية على النباتات
o على أن تقوم كل مجموعة بوضع برنامج عالج للقضاء  مراجعة تلك األمراض مع المحاضر

 على اآلفات واألمراض
o  مبيد مستخدم في البرنامجاختيار المبيدات المناسبة وتحديد فترات األمان الحيوي لكل 

 

 الزراعة غير التقليدية في قطر: (5الوحدة )

  ية حيومائتقليدية تشمل على الزراعة المائية )الهيدروبونيك( والزراعة األالمقدمة عن الزراعة غير

 (LED)مصابيح اإلضاءة )األكوابونيك( والزراعة تحت 
 الزراعة المائية في قطر 
  المائيةالمحاصيل المناسبة للزراعة 
 درجات الحرارة المطلوبة إلقامة مزرعة مائية 
 الدورة المائية ومنظومة توزيع العناصر الغذائية فيها 
 مميزات وعيوب الزراعة المائية 
 العملية التدريبات: 

o  عمل خليط من المحلول المغذي المستخدم في الزراعة المائية بطريقة حسابية حسب نوع

 ج العلمي المعتمد لكل مجموعة من المحاصيلالمحصول المستخدم ووفقاً للنموذ
o  إنشاء نموذج من الزراعة المائية على نطاق صغير، من خالل تجميع األنابيب الحاملة للمياه

 والمحلول المغذي مع زراعة الشتالت في األصص المناسبة للزراعة المائية.
 


