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                  .بنهاجامعة 

         الزراعةكلية 

 دبلوم تربية وانتاج  تقاوى ررــمق توصيف

 مواصفات المقرر

 البرنامج أو البرامج التً ٌقدم من خاللها المقرر

 : عنصر رئٌسً أم ثانوي للبرامج

 المحاصٌل القسم الذي ٌقدم البرنامج

 : المحاصٌل.القسم الذي ٌقدم المقرر

 دبلوم تربية وانتاج  تقاوى :لدراسٌة/ المستوىالسنة ا

 0228/ 9/ 1:  موافقة مجلس القسمتارٌخ 

 )أ(  البيانات األساسية

  506الكود:          انتاج المحاصيل الرئيسيةالعنوان:

  --2-            العملي:  2          المحاضرة:    وحدات 3   : الساعات المعتمدة

 ساعة/تيرم56 المجموع:

 )ب(  البٌانات المهنٌة

 األهداف العامة للمقرر (1

 الحقل الرئٌسٌة إنتاج محاصٌلفى  دراسة متقدمةالتعرف على  ٌهدف المقرر إلى

ها واهم النتائج الحدٌثة المنشورة الالزمة إلنتاج العملٌات الزراعٌة احدث والتعرف على

 جٌةباالبحاث العالمٌة والمحلٌة فى مجال انتاج المحاصٌل االستراتٌ

 النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر (2

 المعرفة والفهم -أ

  اهمٌة المحاصٌل الحقلٌة  الرئٌسٌة لالنسان ٌذكر -1-أ

 طبٌعة نمو المحصول ومراحلة المختلفة صفٌ- 0-أ

 العوامل التً تؤثر علً انتاج المحاصٌل ٌذكر -3-أ

 ل تاثٌر العوامل البٌئٌة المختلفة علً انتاج محاصٌ ٌذكر -4-أ

  احدث البرامج السمادٌة وطرق ري المحاصٌل الحقلٌة المختلفة ٌتعرف على-5-أ

 عالمات نضج المحاصٌل وطرق حصادها ٌبٌن -6-أ

 نوتقلٌل الفاقد الحقلى وفاقد تخزٌ للحصادالظروف المناسبة  ٌتعرف على -7-أ   

 

 

 المهارات الذهنٌة -ب 
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 صٌلٌحدد افضل واحدث الطرق لزراعة المحا -1-ب    

ٌحدد العوامل المختلفة التً تؤثر علً انتاح وجودة المحاصٌل من خالل -0-ب    

 االبحاث الحدٌثة

 المهارات المهنٌة والعملٌة -أ-ج

 ٌجرى عملٌات الخدمة المناسبة لألرض الزراعٌة -1- أ-ج

 ٌطبق افضل معامالت التقاوي  للقضاء علً االمراض وزٌادة المحصول -0- أ-ج

 بكفاءة عالٌة مزارع المحاصٌل الحقلٌة ٌدٌر -3- أ-ج

 المهارات العامة والقابلة للنقل -ب-جـ

 ٌعمل فى فرٌق. -1- ب-جـ

 ٌدٌر العمل بفعالٌة. -0- ب-جـ

 ٌحل المشاكل بطرٌقة علمٌة. -3- ب-جـ

 ـ محتوى المقرر : 3

فسٌولوجٌا –االنتاج العالمى والمحلى الحدٌث -ٌتضمن دراسة كل محصول : المنشأ

–التنفس –التمثٌل الضوئى –مراحل النمو  -رطوبة -اضاءة–صول )حرارة المح

االرض ( عملٌات الخدمة من بداٌة اعداد االرض –العناصر الغذائٌة –العالقات المائٌة 

 للزراعة حتى الحصاد 

ساعات إرشاد دروس 

 أكاديمية / عملية

عدد الساعات /  محاضرة

 األسبوع

 

 المحاضرات   

همٌة وصفات محاصٌل مقدمة ال 0 1   
 الحبوب ودور ها فى الغذاء

 محصول القمح 0 0 

 محصول الذرة الشامٌة 0 0 

 محصول االرز 0 0 

 محصول القطن 0 4 

 قصب السكر 0 0 

 اجمالى عدد الساعات  14 

ٌتضمن اعداد الجزء العملى    5
تقارٌر الحث البحوث فى 
عملٌات الخدمة للمحاصٌل 

 السابقة
ف العام لمحصولفى القمح الوص   1

 وعملٌات الخدمة
الوصف العام لمحصول الذرة    0

 الشامٌة وعملٌات الخدمة
الوصف العام لمحصول    0

 االرزوعملٌات الخدمة
الوصف العام لمحصول القطن    0
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 وعملٌات الخدمة
الوصف العام لقصب السكر    1

 وعملٌات الخدمة
الوصف العام لبنجر السكر    1

 وعملٌات الخدمة
 اجمالى عدد الساعات   14

 

 أساليب التعليم والتعلم(4

  ............... محاضرات نظرٌة -4-1

  .................. تدرٌبات عملٌة  -4-0

  .......................... تكلٌفات  -4-3

 أساليب تقييم الطلبة(5

 . المعرفة والفهم والمهارات الذهنٌةلتقٌٌم    . إمتحانات دورٌة -5-1

 . المهارات العملٌةتقٌٌم ل   .. امتحانات عملٌة -5-0

 .المعرفة والفهم والمهارات العامة والقابلة للنقللتقٌٌم    .... امتحان شفوى -5-3

 .المعرفة والفهم والمهارة الذهنٌةلتقٌٌم    ... إمتحان نظرى -5-4

  جدول التقييم

 .الرابع والثامناألسبوع    .... .... إمتحانات دورٌة 1التقٌٌم 

 . الخامس عشرألسبوع ا   .. ......... امتحان عملى 0التقٌٌم 

 . الخامس عشراألسبوع    ............ امتحان شفوى 3التقٌٌم 

 . السادس عشراألسبوع    ........... امتحان نظرى 4التقٌٌم 

 الوزن النسبي لكل تقييم

 %32 وعملى ات دورٌةامتحان

 %62 امتحان آخر السنة/الفصل

 %12 االمتحان الشفوي

 % االمتحان العملً

 % أعمال السنة/الفصل

 % األخرى أنواع التقٌٌم

 %122 المجموع

 أي تقٌٌم تكوٌنً بحت

 قائمة المراجع(6

 مذكرات المقرر -6-1

 محاضرات ٌعدها استاذ المادة
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  الكتب الضرورية )الكتب الدراسية المقررة( -6-0

 ( محاصٌل الحبوب .مكتبة االنجلو المصرٌة1979مرسى مصطفى )-

حاصيييٌل. مطييابع جامعييية ( إنتيياج الم0224نييوار ) أمييٌن قاسييم ومحسييين آدم   علييى -

 اإلسكندرٌة. مصر

(: انتاج 0228شفشق  صالح الدٌن عبد الرازاق  الدبابً  عبد الحمٌد السٌد ) -   

 .مصر، القاهرة -المحاصٌل   دار الفكر العربً

 

 كتب مقترحة -6-3

Tropical Crops (Monocotyledons)3
rd

 by J.W Pussealore,1983,E 

l,BS,Cond 

Tropical Crops (D|icotyledons)3
rd

 by J.W Pussealore,1983,E 

l,BS,Cond      

 مجالت دورية 6-4

Agronomy Journal, Crop Science, European Journal of Agronomy, 

Moshtohor Annals of Agric., Sci.,  and www.google.com. 
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