جامعة بنها
كلٌة الزراعة
توصٌف مقرر البكالورٌوس
مواصفات المقرر:
البرنامج أو البرامج التى ٌقدم من خاللها المقرر :جمٌع البرامج
المقرر ٌمثل عنصراً رئٌسٌا ً أو ثانوٌا ً بالنسبة للبرامج  :رئٌسى
القسم العلمى المسئول عن البرنامج  :االراضى
القسم العلمى المسئول عن تدرٌس المقرر  :األراضً
السنة الدراسٌة  /المستوى  :الفرقة الثانٌة  /عامة  /تربٌة  /الفصل الدراسى الثانى
تارٌخ إعتماد توصٌف البرنامج 2008 /7/27 :

( أ ) البٌانات األساسٌة
الكــود :

العنوان  :اساسٌات وطبٌعة اراضى
الساعات المعتمدة 2 :
المحاضرة  2 :ساعة (اسبوعٌاً)

الدروس العملٌة  2 :ساعة (اسبوعٌاً)

ساعات اإلرشاد األكادٌمى :

المجموع  /56 :فصل دراسى

( ب ) البٌانات المهنٌة
 1ـ األهداف العامة للمقرر:
امددداد الطالددب بالمعلومددات والمعددارف والمهددارات المتعلقددة بددالطرق المختلفددة للتعددرف علددى االراضددى وبع د
خصائصها المختلفة مثدل قدوام التربدة والبنداا وحالدة المغديٌات فدى التربدة و واالسدتفادة مدن العناصدر المغيٌدة
وغٌرها وباالضافة اكساب الطالب المهارات الالزمة لتمكندة مدن حدل مشداكل التربدة الصدودٌة والملحٌدة ومددى
حاجة االراضى الى المادة العضوٌة وتحسٌن االراضى ضعٌفة االنتاج وصٌانة االراضى ضد عوامل التعرٌة.

 2ـ النتائج التعلٌمٌة المستهدفة للمقرر:
بنهاٌة هيا المقرر ٌكون الطالب قادر على ان
أ -المعرفة والفهم
أٌ-1-عبر عن ماهٌة االر

وظروف تكوٌنها

أٌ -2-عٌن أطوار التربة الصلبة ومفاهٌم البناا االرضى وقوام التربة والعملٌات المؤثرة
علٌها.
1

أٌ -3-تعرف على تكوٌن االراضى وعوامل وعملٌاتها تكوٌنها المختلفة
أٌ -4-شرح كٌفٌة حساب مسامٌة التربة والتوزٌع الحجمى للمسام بها
أٌ -5-لخص الخواص الهٌدروفٌزٌئٌة للتربة
أٌ -6-يكر الفرق بٌن رطوبة التربة والماا األرضى
أٌ -7-ستدل على حركة الماا بالتربة من مٌل منحنى الرطوبة الممٌز لألراضى
ب -المهارات اليهنٌة
بٌ -1-مٌز صفات االراضى المختلفة
بٌ -2-حدد مظاهر التدهور المختلفة فى التربة
بٌ -3-مٌز االقسام المختلفة لقوام االراضى
بٌ -4-صنف رطوبة التربة
بٌ -5-فرق بٌن أنواع األراضى المختلفة من حٌث قدرتها على اإلحتفاظ بالماا
بٌ -6-قارن بٌن التوزٌع الحجمى للمسام فى األراضى المختلفة من مٌل منى الرطوبة
الخاص باألراضى
ج -المهارات

ج أ -المهارات المهنٌة والعملٌة الخاصة بالمقرر
ج أٌ -1جمع البٌانات من مصادرها المختلفة
ج أٌ -2جمع عٌنات التربة
ج أٌ -3كتشف بع
ج أٌ -4حسب بع
ج ب -المهارات العامة

الطبٌعٌة من قوام وبناا وتوزٌع حجمى للحبٌبات

خواص األر

التقدٌرات الكٌمٌائٌة الكمٌة مثل الكربونات والبٌكربونات والكلورٌد

ج بٌ -1عمل فى فرٌق.
ج بٌ -2حترم وجهات نظر األخرٌن.

 3ـ محتوى المقرر :
عدد الساعات  /األسبوع

محاضرة

ساعات إرشاد دروس
أكادٌمٌة  /عملٌة

تعرٌف التربة  -خصائص التربة الطبٌعٌة
والكٌمٌائٌة
عملٌات وعوامل تكوٌن األراضى
أصل وتقسٌم التربة
غروٌات التربة
مٌكروبٌولوجٌا التربة

4

2

-

4
4
4
4

2
2
2
2

-

االراضى الصودٌة والملحٌة
خصوبة التربة – المغيٌات – التسمٌد
تعرٌف التربة ومقدمة
أدوات أخي عٌنات التربة
قوام التربة

4
4
2
2
2

2
2
-

2
2
2

الموضـوع

2

بناا التربة
التوزٌع الحجمى للمسام
تقدٌر الكربونات والبٌكربونات
تقدٌر الكلورٌد

2
2
2
2

-

2
2
2
2

األجمالً

56

28

28

 4ـ أسالٌب التعلٌم والتعلم:
 4ـ  1ـ محاضرات نظرٌة
 4ـ  2ـ تدرٌبات عملٌة
 4ـ  3ـ زٌارات خارجٌه للمزارع والشركات
 4ـ  4ـ تكلٌفات (اعداد تقارٌر)

 5ـ أسالٌب تقٌٌم الطالب
 -1-5التقارٌر العملٌة لتقٌٌم المهارات العملٌة
 5ـ 2ـ امتحانات دورٌة لتقٌٌم المعرفة والفهم و المهارات اليهنٌة
 -3-5امتحانات عملٌة لتقٌٌم المهارات العملٌة
 -4-5امتحان شفوي لتقٌٌم المعرفة والفهم و المهارات العامة والقابلة للنقل
 -5-5امتحان نظري لتقٌٌم المعرفة و الفهم و المهارات اليهنٌة

جدول التقٌٌم :
التقٌٌم 1

التقارٌر العملٌة

األسبوع 14-2

التقٌٌم 2

امتحانات دورٌه

األسبوع 12-8-4

التقٌٌم 3

االمتحان العملى

األسبوع

15

التقٌٌم 4

االمتحان الشفهى األسبوع

15

التقٌٌم 5

االمتحان النظرى األسبوع

16

النسبة المئوٌة لكل تقٌٌم :
امتحان نهاٌة العام  /الفصل الدراسى

% 60

اإلمتحان الشفوى

% 10

اإلمتحان العملى

% 15

أعمال السنة  /الفصل الدراسى

% 15

المجموع

% 100
3

أى تقٌٌم أخر بدون درجات
 6ـ قائمة المراجع
 6ـ  1ـ ميكرات المقرر
ميكرة القسم ( اساسٌات االراضى )

 6ـ  2ـ الكتب الدراسٌة
ال ٌوجد
 6ـ  3ـ مجالت دورٌة  ،مواقع إنترنت  ، ................. ،إلخ
 .1مجلة حولٌات مشتهر
 .2المجلة المصرٌة لعلوم االراضى
 .3المجلة االمرٌكٌة لعلوم االراضى

 7ـ اإلمكانٌات المطلوبة للتعلٌم والتعلم
أدوات التدرٌس (سبورة – بروجٌكتور – أجهزة عر
كمبٌوتر ملحق بـ Data show
احتٌاجات معملٌة
وسائل مواصالت لنقل الطالب للزٌارات الخارجٌة

بٌانات)

ـ تم مناقشة التوصٌف وإعتماده بمجلس القسم المنعقد بتارٌخ /
أستاي المادة :أ.د /عصمت حسن عطٌة نوفل

/

رئٌس القسم  :أ.د /محمد السٌد على

التوقٌع :

التوقٌع:
التارٌخ 2011 / 1 / 22 :

4

5

جامعة  /بنها
كلية الزراعة

مقرر :اساسيات وطبيعة اراضى
مصفوفة المعارف والمهارات للمقرر الدراسى

برنامج .:اراضى

المحتويات الرئيسية للمقرر

أسبوع
الدراسة

تعريف التربة – فكرة عامة عن خصائص التربة الطبيعية
والكيميائية

1

عمميات وعوامل تكوين األراضى

3–2

قوام التربة وبناء التربة

5-4

الكثافة الظاىرية والحقيقية لمتربة

6

مسامية التربة – العوامل المؤثرة عمييا

7
-9–8
10
12 - 11

ماء التربة – صوره – رشح الماء فى التربة والعوامل المؤثره
عميو  -حركة الماء فى التربة
حفظ التربة لمماء (القوى المسئولة عن حفظ الماء فى التربة
طرق التعبير عن طاقة الحفظ – منحنى الرطوبة المميز
اضى) الييدروفيزيائية لأل راضى
الخرواص
التوزيع الحجمى لممسام ولأل
تعريف التربة ومقدمة
أدوات أخذ عينات التربة
قوام التربة
بناء التربة
التوزيع الحجمى لممسام
تقدير الكربونات والبيكربونات
تقدير الكموريد

أستاذ المادة

أ1

+

أ2

المعارف
أ 3أ 4أ 5أ 6أ
 7ب1
+
+

كود المقرر ..................... :

مهارات ذهنية
ب 2ب 3ب 4ب 5ب6

مهارات مهنية
ج 1ج 2ج 3ج4

مهارات عامة
ب2
ب1

+
+

+

+
+

+
+

14-13

+

+

+
+

2-1
4-3

+

+

6-5

+
+

8-7

+

+

10-9

+

+

12-11

+
+

14-13

رئيس القسم
التوقيع :

التوقيع :
6
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+
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+
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+
+

