توصيف مقرر بكالوريوس
كلية الزراعة

جامعة بنها
مواصفات المقرر

البرنامج أو البرامج التً ٌقدم من خاللها المقرر :االنتاج النباتى
عنصر رئٌسً أم ثانوي للبرامج :رئٌسى
القسم الذي ٌقدم البرنامج :المحاصٌل  +البساتٌن
القسم الذي ٌقدم المقرر :المحاصٌل
السنة الدراسٌة /المستوى :فصل دراسى اول /الفرقة االولً
تارٌخ اعتماد المواصفات0212 /7 /5 :

(أ) البيانات األساسية
العنوان :اساسيات محاصيل
الساعات المعتمدة 3:وحدات
حصص اإلرااد الااص:
 56ساعة /فصل دراسى

الكود :م ح ص 901
المحاضرة 2 :ساعة/اسبوع
العملي 2 :ساعة/اسبوع

المجموع:

(ب) البيانات المهنية
 )9األهداف العامة للمقرر
ٌهدف هذا المقررالمداد الاال بالماارف والمهارات المختلفة المتالقة بنشأة وتوزٌع
وتقسععٌم المحاصععٌل الحقلٌععة -عوامععل البٌئععة ال وٌععة واورالععٌة وعالقتهععا بنمععو و نتععاج
المحاصٌل -عملٌعات ت هٌعز اورق قبعل الزراععة -اعر الزراععة المختلفعة -عملٌعات
رعاٌة المحاصعٌل باعد الزراععة – اعر التسعمٌد واوسعمدة -االحتٌا عات المائٌعة وري
المحاصٌل -الحشائش ومقاومتها -أسس تربٌة النبات -الدورات الزراعٌة.
النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر
بنهاٌة هذا المقر ٌكون الاال قادرا على أن :
أ -المعرفة والفهم
أٌ -1-تارف تاثٌر الاوامل البٌئٌة علً نمو وانتاج المحاصٌل
أٌ 0-تارف فوائد عملٌة حرث االرق وانواع المحارٌث
أٌ -3-ذكر بالاوامل التً تؤثر فً خصوبة التربة الزراعٌة
أٌ -4-صف تاثٌر الاوامل البٌئٌة المختلفة علً المحاصٌل
أٌ-5-تارف اهم ار المستخدمة فً الري
أٌ -6-تارف اهم انواع االسمدة وار االافتها
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أٌ-7-تارف الوقت المناس للحصاد الظعروف المناسعبة لتخعزٌن البعذور وتقلٌعل الفاقعد
الحقلى وفاقد التخزٌن.
أٌ -8-ذكر المبادىء اوساسٌة لتربٌة المحاصٌل الحقلٌة.
ب -المهارات الذهنية
ٌ -1حدد افالل الار لزراعة المحصولٌ-0حدد ارٌقة الحرث تباا لنوع التربةٌ-3حلل المخاار المتالقة بالتبكٌر او التاخٌر عن مٌااد الزراعة المناسٌ -4ختار انس الار الالافة السمادٌ -5حدد افالل ار ري المحاصٌلج-أ -المهارات المهنية والعملية
ج-أ ٌ -1-ستخدم افالل الار وانسبها للزراعة
ج-أ ٌ -0-مارس الاملٌات الزراعٌة التى ت رى خالل الموسم م مختلف المحاصٌل.
ج-ب  -المهارات العامة والقابلة للنقل
ج-ب ٌ -1-امل بروح الفرٌ او بأقل شراف.
ج-ب ٌ -0-ستفٌد من مهارة التاامل م الحاس اآللى وشبكة االنترنت.
ج-ب ٌ -3-كت التقارٌر الالٌمة.
 )2المحتويات
الموضوعات
المحاضرات
مقدمة
تقسٌم محاصٌل الحقل
تاثٌر عوامل البٌئة ال وٌة علً نمو المحاصٌل
تاثٌر عوامل البٌئة االرالٌة علً نمو المحاصٌل
عملٌات خدمة االرق قبل الزراعة
ار الزراعة
عملٌات خدمة االرق باد الزراعة
الدورة الزراعٌة
الحشائش
اسس تربٌة نبات
الجزء العملى
تقسٌم محاصٌل الحقل
تاثٌر الاوامل البٌئٌة علً نمو المحاصٌل
الحرث – التزحٌف – التسوٌة – تقسٌم االرق
ار الزراعة
خدمة االرق باد الزراعة
تصمٌم الدورات الزراعٌة
تارٌف الحشائش وتقسٌمها واالرارها ومنافاها
0

عدد
الساعات/
اسبوع

محاضرة

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
1
1
0
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0

ساعات األرااد
األكاديمى/العملى

0
4
0
0
0
1
1

 )3أساليب التعليم والتعلم
 -1-4محاالرات نظرٌة ...............
 -0-4تدرٌبات عملٌة ..................
 -3-4تكلٌفات ..........................
 )4أساليب تقييم الطلبة
 -1-5متحانات دورٌة .
 -0-5امتحانات عملٌة ..
 -3-5امتحان شفوى ....
 -4-5متحان نظرى....

لتقٌٌم المارفة والفهم والمهارات الذهنٌة .
لتقٌٌم المهارات الاملٌة .
لتقٌٌم المارفة والفهم والمهارات الاامة والقابلة للنقل.
لتقٌٌم المارفة والفهم والمهارة الذهنٌة.

جدول التقييم
التقٌٌم  1متحانات دورٌة .... ....
التقٌٌم  0امتحان عملى .. .........
التقٌٌم  3امتحان شفوى ............
التقٌٌم  4امتحان نظرى ............

اوسبوع الراب والثامن ،الثانى عشر.
.
اوسبوع الخامس عشر
اوسبوع الخامس عشر .
اوسبوع السادس عشر -الثامن عشر .

الوزن النسبي لكل تقييم
امتحانات دورٌة
امتحان آخر السنة/الفصل
االمتحان الشفوي
االمتحان الاملً
أعمال السنة/الفصل
أنواع التقٌٌم اوخرى
الم موع

%12
%62
%12
%02
%
%
%122

أي تقٌٌم تكوٌنً بحت
 )5قائمة المراجع
 -1-6مذكرات المقرر
محاالرات ٌادها استاذ المادة
 -0-6الكت الالرورٌة (الكت الدراسٌة المقررة)
 -1مرسى ،مصافى على ( )1977أسس نتاج محاصٌل الحقل -مكتبة اون لعو المصعرٌة-
القاهرة – مصر.
 -3-6كت مقترحة
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1- Martin, J.H., W.H. Leonard and D.L. Stamp (1976): Principles of field crop production.
Mac Millan publishing. Co. Inc. New York, USA.
.

 -4-6م الت دورٌة ،مواق نترنت ،لخ
Agronomy Journal, Crop Science, European Journal of Agronomy, Moshtohor
Annals of Agric., Sci., and www.google.com
 )6اإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم
هاز كمٌوتر ،هعاز ععرق برو كتعور  ،مرا ع عربٌعة وأ نبٌعة حدٌثعة وسعٌلة انتقعال
للزٌارات المٌدانٌة
ـ تم مناقاة التوصيف وإعتماده بمجلس القسم المنعقد بتاريخ 2090 / 7 / 5
رئيس القسم:

استاذ المقرر:

أ.د /محمد اسماعيل سلوع

أ.د /سيدهم اسعد سيدهم

التوقيع

التوقيع
التارٌخ0212 / 8 / 1 :
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