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    1   مقرر )بكالوريوس + دراسات عليا( مواصفات

 
  بكالوريوس  ررــمق توصيف                                  

     الزراعة كمية:        بنيا جامعة:
 مواصفات المقرر

 االنتاج النباتى البرنامج أو البرامج التي يقدم من خاللها المقرر:
 رئيسي لمرحمة البكالوريوس عنصر رئيسي أم ثانوي لمبرامج:

 البساتين لمحاصيل +االقسم الذي يقدم البرنامج:
 المحاصيلالقسم الذي يقدم المقرر: 
 فصل دراسى ثانى /الفرقة الثانية  السنة الدراسية/ المستوى:
 0212/ 7/ 5 تاريخ اعتماد المواصفات:
 )أ( البيانات األساسية

 026م ح ص الكود:       إنتاج محاصيل  :العنوان
 عساعت/اسبو2 المحاضرة: وحذاث 3الساعاث المعتمذة:

  

 ساعت/فصل دراسى 56 المجموع:            ساعت/اسبوع2 حصص اإلرشاد الخاص:               العملي:

 ( البيانات المهنيةب) 
 األىداف العامة لممقرر(1

ييدف المقرر إلى إكساب الطالب المعارف األساسية والخبرات المتعمقة بالمعامالت الزراعية الالزمة لرعاية 
نتاج محاصيل ال والسكر والتي  ألعالف الخضراء واأللياف والزيتالمصرية ويشمل الحبوب والبذور البقولية وا لحقوا 

 % من المساحة المنزرعة في مصر بكافة المحاصيل.82تشكل 

 تائج التعميمة المستيدفة لممقرر: بنياية المقرر يكون الطالب قادر عمى:( الن0
 المعرفة والفهم -أ

المنزرعة من المحاصيل وبالمعامالت الزراعية المثمى التي تحقق كفاءة إنتاجية  األصناف اليامة يذكر -1-أ
 عالية.

اإلنتاج المحمي والعالمي والمساحات المنزرعة وأىم الدول المنتجة وأىمية المحصول في  يمخص -0-أ
 االقتصاد القومي.

 .كيفية زيادة اإلنتاجية لتحقيق االكتفاء الذاتي يتعرف عمى -3-أ
 ارات الذهنيةالمه -ب

 أكثر الوسائل فاعمية لزيادة إنتاجية المحاصيل. يختار -1 -ب
 يختار أفضل األصناف الزراعية فى منطقة االنتاج. -0-ب
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 استخدام مياه الري في اإلنتاج. يقترح برامج لتعظيم االستفادة من -0-ب
ستفادة من المقاومة ممحافظة عمى خصوبة األرض وتفادي تموث التربة واالل يجد طرقا مناسبة -3-ب

 .البيولوجية لآلفات
 المهارات المهنية والعممية -أ-ج

يطبق أفضل المعامالت الزراعية التى تحقق أعمى انتاجية وتعطى أحسن جودة من المحاصيل  -1- أ-ج
 .الحقمية

افة يرعى المحصول من الزراعة حتى الحصاد ويقمل الفاقد أثناء الحصاد والنقل والتخزين فى ك -0- أ-ج
 .المحاصيل

 المهارات العامة والقابمة لمنقل - ب-ج
 .يعمل فى فريق -1- ب-ج
 .يدير الوقت بفاعمية -0- ب-ج
 .يحل المشكالت بطريقة موضوعية -3- ب-ج

 :( المحتويات3

 الموضوع
عدد 

الساعات/اال
 سبوع

المحاضرا
دروس  ت

 عممية

 استيالك الفرد.-الواردات من الحبوب-دورىا في قائمة الغذاء-ياإلنتاج العالم-صفاتيا-أىميتيا-محاصيل الحبوبمقدمة عن  *
 رعايذذذة المحصذذذول مذذذن الزراعذذذة حتذذذى الحصذذذاد-اإلنتذذذاج العذذذالمي والمحمذذذي-األرز-الشذذذعير-القمذذذ -الذذذذرة الرفيعذذذة-الذذذذرة الشذذذامية-

 أىم األبحاث..-األصناف

 :ل واألصذناف والمعذامالت الزراعيذة وطذرق زيذادة رعايذة المحاصذي-التذرمس-الحمبذة-الحمذص-العذدس-الفذول البمذدي البذور البقولية
 اإلنتاجية.

  األعالف البقولية.-السورجم-الطرز والرعاية-الحجازي-البرسيم المصريمحاصيل العمف األخضر 

 وسائل النيوض بيا.-األصناف-رعاية المحصول-الجوت-السيزال-التيل-الكتان-: القطنمحاصيل األلياف 

  :السوداني،السمسم،عباد الشمس،القرطم،الخروع،الرعاية،وسائل زيادة اإلنتاج. فول الصويا،الفولمحاصيل الزيت 

  :المعامالت الزراعية المثمى.-اإلنتاج-األصناف-بنجر السكر-قصب السكرمحاصيل السكر 
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 محاصيل الحبوب الخمسة* 

 محاصيل البذور البقولية الخمسة 

 .محاصيل العمف األخضر )وأىميا البرسيم المصري( والبرسيم الحجازي وأعالف السورجم 

 .محصول القطن ومحصول الكتان والمحاصيل الثانوية من األلياف 

 محاصيل الزيت المختمفة التي تزرع في مصر 

 محصول قصب السكر وبنجر السكر 
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 56 المجموع             

تدريس المحاصيل من حيث الوصف النباتي واألصناف والتعرف عمييا وتدوين مالحظات عمى المحاصيل القائمة يتم 
 بالحقل
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 ( أساليب التعميم والتعمم4
 محاضرات نظرية -4-1
 تدريبات عممية -4-0
 وتدوين مالحظات زيارات حقمية -4-3
 تكميفات -4-4

 ( أساليب تقييم الطمبة5
 .الذىنيةالميارات المعرفة والفيم و  لتقييم  ات دوريةامتحان -5-1
 العممية. الميارات لتقييم  ةعممي اتامتحان -5-2
 ات العامة والقابمة لمنقل. المعرفة والفيم والميار  لتقييم   امتحان شفوي -5-3
 المعرفة والفيم والميارة الذىنية. لتقييم  امتحان نظري -5-4

 جدول التقييم

 .10، 8، 4....   األسبوع  ..... ةإمتحانات دوري 1التقييم 
 .15..   األسبوع  ......... امتحان عممى 0التقييم 
 .15األسبوع    ........... امتحان شفوى 3التقييم 
 .18 -16األسبوع    ...........امتحان نظرى 4التقييم 

 النسبي لكل تقييمالوزن 
 %12   امتحان نصف السنة/ الفصل 
 %62   امتحان آخر السنة/ الفصل

 %12    االمتحان الشفوي
 %02      ن العممياالمتحا

 %122    المجموع 
 أي تقييم تكويني بحت

 ( قائمة المراجع6
 مذكرات المقرر -6-1

 ال توجد
 بنفس لغة التدريس( –الكتب الضرورية )الكتب الدراسية المقررة  -6-2

الطبعة  –دار الفكر العربي  –كتاب مرجعي أكاديمي ألفو أستاذين بالقسم )إنتاج محاصيل الحقل(  -1
 صفحة تأليف: 594 – 0228عام  –ولى األ

    شفشقأ.د./ صالح الدين عبد الرزاق 
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    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. 
 مجالت دورية، مواقع انترنت، إلخ -6-4

 مركز البحوث الزراعية.الدوريات والمجالت الفنية وكتاب اإلحصاء الزراعي التي تصدر عن 

 ( اإلمكانات المطموبة لمتعميم والتعمم7
 صوبة لزراعة النباتات في المواسم المختمفة. -1
 روس العممية.إعداد فصل دراسي بالمزرعة لمد -0

 2212/    7/   5ـ تم مناقشة التوصيف وإعتماده بمجلس القسم المنعقد بتاريخ  

      رئيس القسم            مقررال استاذ
 محمد اسماعيل سموع: أ.د./ االسم  .د. صالح الدين عبد الرزاق شفشق: أاالسم

 
 التوقيع:              التوقيع:                                                  
 2010/    8/  1التاريخ:            
 


