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    1   دراسات عليا( مقرر ) مواصفات 

 
  

 

 دراسات عليا مقرر توصيف

            بنيا جامعة:
 الزراعة كمية:

 
 مواصفات المقرر

 محاصيل  البرنامج أو البرامج التي يقدم من خاللها المقرر:
  عنصر رئيسي أم ثانوي لمبرامج:

 المحاصيل القسم الذي يقدم البرنامج:
 المحاصيلالقسم الذي يقدم المقرر: 
مقرر إجباري لطمبة الدكتوراه بقسم المحاصيل، واختياري لكل المسجمين لمدراسات العميا  ى:السنة الدراسية/ المستو 

 بكافة األقسام العممية
 1007/ 71/ 77 :موافقة مجمس القسمتاريخ 

 )أ( البيانات األساسية
  (744) م ح صالكود:      (7إنتاج محاصيل )  :العنوان

 2ي: العمل  2المحاضرة:   3 الساعات المعتمدة:

 56المجموع:  

 ( البيانات المهنيةب) 
 األهداف العامة للمقرر(1

بالمعارف العممية اليامة والخبرات العممية وأحدث النتائج المسجمين لدرجة الماجستير أو الدكتوراه طالب الإكساب 
ولية، العمف لمبحوث الحديثة المتعمقة بثالث مجموعات رئيسية من محاصيل الحقل وىي: )الحبوب، البذور البق

 .% من إجمالي المساحة المحصولية في التركيب المحصولي69األخضر( وتكون ىذه المحاصيل 

 ( النتائج التعليمة المستهدفة للمقرر  2

 المعرفة والفهم -أ
 عمى أىم األصناف المنزرعة من ىذه المحاصيل وأنسب المعامالت الزراعية. يتعرف -7-أ
 وأىم دول العالم المنتجة، وأىمية كل محصول في االقتصاد القومي. يذكر اإلنتاجية العالمية  -1-أ
المعمومات األساسية بكافة الوسائل لزيادة إنتاجية المحاصيل اليامة مثل )القمح واألرز يتعرف عمى  -3-أ

 والذرة الشامية( لتحقيق االكتفاء الذاتي واألمن الغذائي.
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    2   دراسات عليا( مقرر ) مواصفات 

 
 
 الذهنية المهارات -ب
لدراسات العميا لموقوف عمى المعامالت الزراعية المثمى التي تحقق زيادة إنتاجية مساعدة طالب ا -7 -ب

 كافة المحاصيل.
 تنمية وعي الطالب لتحقيق أعمى كفاءة الستخدام مياه الري. -1-ب
تنمية وعي الطالب بأىمية المحافظة عمى خصوبة األرض وتفادي تموثيا والمنتجات الزراعية عن  -3-ب

 من المقاومة البيولوجية.طريق االستفادة 
 المهارات -ج

 المهارات المهنية والعممية -أ-ج
 إلمام الطالب بكيفية اختيار األصناف اليامة الموافقة لمبيئة. -7-أ-ج
إلماميم بأحدث التوصيات لمجيات البحثية التي تحقق زيادة اإلنتاج والتي تصدرىا المؤسسات  -1-أ-ج

 البحثية.
 لقابمة لمنقلالمهارات العامة وا -ب-ج

 .الطالب بأىمية استخدام المخصبات العضوية والحيويةوعي تنمية  -7-ب-ج
 تنمية الوعي بأىمية التبكير في الزراعة واالعتماد عمى المقاومة المتكاممة لآلفات. -1-ب-ج
 .إكساب الطالب وسائل تقميل الفاقد من اإلنتاج خالل الزراعة والحصاد والنقل والتخزين -3-ب-ج

 المحتويات( 3

عددالساعا الموضوع
 ت/االسبوع

المحا
 ضرات

الدروس 
 العممية

الييييواردات  -دورىييييا فييييي قائميييية الغييييذاء-الصييييفات المميييييزة-محاصيييييل الحبييييوب: األىمييييية *
 متوسط استيالك الفرد.-والصادرات

 المعامالت المثمى مين -األصناف-اإلنتاج العالمي والمحمي-األرز-القمح-الذرة الشامية
 أحدث األبحاث ونتائجيا.-الحصادالزراعة حتى 

 أصنافيا ورعايتيا واألبحاث الحديثة.-الشعير-الذرة الرفيعة 

 وسيييييائل النييييييوض -تقسييييييميا واألصيييييناف والمعيييييامالت المثميييييى-العيييييدس-الفيييييول البميييييدي
 باالنتاجية.

 ورعايتيا ووسائل النيوض بيا.-الترمس-الحمبة-الحمص 

 البرسيم المصري -اإلنتاج وسائل النيوض بيا-أىميتيا-محاصيل العمف األخضر
 والبرسيم الحجازي وأعالف السورجوم وأنواعيا ومعامالتيا الزراعية
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 5  1-األرز-الشعير-القمح-الذرة الرفيعة-الذرة الشامية-خواص محاصيل الحبوب ومزاياىا* 
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    3   دراسات عليا( مقرر ) مواصفات 

 مالحظات عمى المحاصيل القائمة بالحقل ومزرعة النماذج.تدوين -الوصف النباتي

 مالحظييات عمييى المحاصيييل القائميية بالحقييل ومزرعيية -الوصييف النبيياتي-البييذور البقولييية
 النماذج.

 أعالف -الوصف النباتي لؤلعالف الرئيسية: البرسيم المصري والبرسيم الحجازي
 ميتيا والتمييز بينياأى-الوصف النباتي-السورجوم وغيرىا من األعالف الثانوية
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 ( أساليب التعليم والتعلم4

 محاضرات نظرية -4-7
 تدريبات عممية -4-1
 وتدوين مالحظات زيارات حقمية -4-3
 تكميفات -4-4

 ( أساليب تقييم الطلبة5

 الميارات العممية. لتقييم  امتحان عممي -5-1
 ميارات العامة.المعرفة والفيم وال لتقييم  امتحان شفوي -5-2
 المعرفة والفيم والميارة الذىنية لتقييم  امتحان نظري  -5-3
 ............................. لتقييم  ............. -5-4

 جدول التقييم

 الثاني عشر األسبوع  امتحان عممي 1التقييم 
 الثالث عشر األسبوع  امتحان شفوي 2التقييم 
 الرابع عشر عاألسبو   امتحان نظري 3التقييم 
 .......... األسبوع  ............ 4التقييم 

 النسبي لكل تقييمالوزن 

 %     امتحان نصف السنة/ الفصل 
 %60  امتحان آخر السنة/ الفصل

 %70   االمتحان الشفوي
 %30    االمتحان العممي

 %      أعمال السنة/ الفصل
 %      أنواع التقييم األخرى

 %700    المجموع 
 ي تقييم تكويني بحتأ
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    4   دراسات عليا( مقرر ) مواصفات 

 ( قائمة المراجع6

 مذكرات المقرر -6-1
 ال توجد

 بنفس لغة التدريس( –الكتب الضرورية )الكتب الدراسية المقررة  -6-2
الطبعة  –دار الفكر العربي  –)إنتاج محاصيل الحقل( القسم مرجعي أكاديمي ألفو أستاذين بكتاب  -7

 صفحة تأليف: 594 – 1008عام  –األولى 
    شفشقد./ صالح الدين عبد الرزاق أ.

    أ.د./ عبد الحميد السيد الدبابي
 كتب مقترحة -6-3

1- Tropical Crops (Monocotyledons) 3
rd

 Ed., B., Purse glove, 1983, ELBS, London. 

2- Tropical Crops (Dicotyledons) 3
rd

 Ed., B., Purse glove, 1983, ELBS, London. 

 

 

 دورية، مواقع انترنت، إلخ مجالت -6-4
 مركز البحوث الزراعية.الدوريات والمجالت الفنية وكتاب اإلحصاء الزراعي التي تصدر عن 

 ( اإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم7

 ال توجد

 1221/    71/   71ـ تم مناقشة التوصيف وإعتماده بمجلس القسم المنعقد بتاريخ  

 
 رئيس القسم                                                   استاذ المادة  

 : أ.د./ محمد اسماعيل سموعاالسم  .د. صالح الدين عبد الرزاق شفشق: أاالسم
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