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 جامعة بنها 

 كلية الزراعة 

 أقلمة محاصيل الحقل متقدمتوصيف مقرر 

 مواصفات المقرر

 المقرر: جمٌع البرامجالبرنامج أو البرامج التً ٌقدم من خاللها 

 : اختبارىعنصر رئٌسً أم ثانوي للبرامج

 :المحاصٌلالقسم الذي ٌقدم المقرر

 :  الدراسات العلٌاالسنة الدراسٌة/ المستوى

 1001/ 71/ 71: وافقة مجلس القسممتارٌخ 

 )أ(  البيانات األساسية

 417م ح صالكود: اقلمة محاصيل الحقل متقدم  العنوان:

  56 المجموع            2العملي:           2المحاضرة:  3   الساعات المعتمدة:

 )ب(  البٌانات المهنٌة

 األهداف العامة للمقرر (1

دراسفففففةالت.ٌراتكالتر ٌبٌة -ب-جابعفففففد ا جهفففففاتعرٌفففففا البالفففففب بسفففففلو ٌات ا جهفففففاد وم

-الملوحفة  -ال.مر–والفسٌولوجٌة لنباتات محاصٌل الحقل للظروا البٌئٌة الم.اٌرة )الجفاا 

دراسففة انسففب المعففامالت –ا مففراو واافففات والتربففة ( -شففدة ا ءففا ة–درجففات الحففرارة 

 الزراعٌة التى تساعد على اقلمة النباتات للظروا الم.اٌرة ك

 

 لنتائج التعليمية المستهدفة للمقررا (2

 المعرفة والفهم -أ

 المصبلحات العلمٌة لألجهاد المعرءة للظروا البٌئٌة المختلفة ٌذ ر -7-أ 

 حدد البرق البٌوفسٌولوجٌة والبنا  لنباتات محاصٌل الحقل  ٌو ٌتعرا على -1-أ 

 لحقل المختلفة المعامالت الزراعٌة التى تساعد نباتات محاصٌل ا ٌتعرا على -3-أ 

 تحت الظروا البٌئٌة الم.اٌرة والمختلفة لآلقلمة            

 المهارات الذهنٌة -ب 

 ٌحلل وٌحدد  ا عراو المختلفة لالجهادات البٌئٌة المختلفة لمختلا نباتات  -7-ب        
  المحاصٌل المختلفة                

 ا  ستجابة النباتات للظروا العادٌة ٌفسرا ختالفات  ستجابة النباتات للظرو -1-ب
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 والم.اٌرة من واقع سلو ٌات النمو وا نتاج والنوعٌة واختٌار انسب المعامالت        

 الزراعٌة للمساعدة على اقلمة النباتات لهذه الظروا          

 ٌقدر درجات ااجهاد ومابعد ا جهاد لنباتات المحاصٌل المختلفة ل ل انواع  -3-ب

 ا جهادات البٌئٌة السائدة واختٌار انسب المعامالت الزراعٌة      
المهارات  -ج  

 المهارات المهنٌة والعملٌة -أ-ج

 ٌحلل وٌشخص سلو ٌات نباتات المحاصٌل للظروا المختلفة لتقلٌلها اوتجنبها -7-أ-ج

لى ٌصمم البرامج من واقع الدراسة والمعلومات المتاحة  والمتعلقة بالمقدرة ع -1-أ-ج

 التأقلمك 

 المهارات العامة والقابلة للنقل -ب-ج

 ٌستخدم اادوات وا جهزة الت نولوجٌة الحدٌثة  -7-ب-ج

 ٌتعامل مع الحاسب ا لى ومهارة ا تصال -1-ب-ج

 ٌدٌر العمل ب فا ة عالٌةك -3-ب-ج

 محتوى المقرر -3

/االسبوععدد الساعات الموضوعات التي تم تدريسها فعليا   شاد دروس أكاديمية / إر محاضرة 
 عملية

    المحاضرات
-النظم الزراعٌة–مقدمة -7

 استراتجٌات ا نتاج الزراعى
1 7  

المصبلحات الخاصة با جهاد -1
 ومابعد ااجهاد وانواعها

1 7  

  7 1 الظروا البٌئٌة وا قلمة بانواعها-3
مظاهرهواسبابه -انواعه-الجفاا-4

 ومواد الحماٌة
1 7  

الجفاا وتجنبهوسلو ٌات مقاومة -5
 لنباتات المحاصٌل الحقلٌة المختلفة

1 7  

–اجهادات زٌادة المٌاه بالتربة -6
 ا ءراروالحماٌة–انواعه -اسبابه

1 7  

-ا جهادات الحرارٌة ببٌعتها-1
اءرارهاومٌ انٌ ٌة المقاومة ومواد 

 الحماٌة

 7  

مقاومة الحرارة المرتفعة -8
 التجنبوا حتمال ومواد الحماٌةو

1 7 3 

-انواعها–الملوحة واجهاداتها -9
 تجنبها-اءرارها-انواعها

1 1 4 

أنواع ا جهادات ا خرى -70
 المتعددة

1 1 4 

العناصر ال.ذائٌة -77
 ودورهاومظاهرها لالقلمة

2 7  

–انسب برق اخذ العٌنات -

لالجهادات           سلو ٌات النبات

 GISا ستشعار عن بعد  -المختلفة

فى برامج ا قلمة  تخداماتهواس

2 7  
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 وا جرا ات

يشمل الجزء العملى    الجزء العملى
الموضوعات المدونة بالمحاضرات 

 وبنفس الترتيب باالضافة الى :

 

  3 

استعمال مصادر المعلومات -7
فى البحث   Internetالحدٌثة وال  

عن  ل ماهو جدٌد فى موءوع 
الدراسة وٌقدم به تقارٌر للمناقشة 

 فى الدروس العملٌة      

  3 

التدرٌب على ا جهزة ةا دوات -1
 المتاحة وتفهمها

  4 

ا متحانات ا سبوعٌة القصٌرة -3
  MSQفى المحاءرات السابقة 

 وحلهافى نفس الٌوم     

  4 

ٌم تقرٌر قد ٌتبلب ا مر تقد -4
Term paper  فى بعو

الموءوعات الجدٌدة ذات الصلة 
 ومناقشتها مع البالب الدروس 

 العملٌة

  3 

 ساليب التعليم والتعلم(ا7

  ككككككككككككككك محاءرات نظرٌة -4-7

  كككككككككككككككككك تدرٌبات عملٌة  -4-1

 ت لٌفات دراسٌة -4-3    

 مناقشات  7-7     

 أساليب تقييم الطلبة(5

 ك لمعرفة والفهم والمهارات الذهنٌةالتقٌٌم    ك امتحانات دورٌة -5-7

 ك المهارات العملٌةلتقٌٌم    كك امتحانات عملٌة -5-1

 ك المعرفة والفهم والمهارات العامة والقابلة للنقللتقٌٌم   امتحانات شفوى  -5-3

 ك المعرفة والفهم والمهارة الذهنٌةلتقٌٌم   امتحانات نظرى  -5-4

 جدول التقييم

 ك 8، 4ااسبوع   ٌةامتحانات دور 7التقٌٌم 

 ك75 ااسبوع  امتحانات عملٌة 1التقٌٌم 

 ك75ااسبوع   امتحانات شفوى 3التقٌٌم 

 ك78 -76ااسبوع   امتحانات نظرى 4التقٌٌم 



 

4 
 

 الوزن النسبي لكل تقييم

 % امتحان نصا السنة/الفصل

 %60 امتحان آخر السنة/الفصل

 %70 ا متحان الشفوي

 %30 ا متحان العملً

 % السنة/الفصلأعمال 

 % أنواع التقٌٌم ااخرى

 %700 المجموع

 أي تقٌٌم ت وٌنً بحت

 قائمة المراجع(6

 مذ رات المقرر -6-7

Prepared lecture notes and handout by: Dr. Seif A. Seif. 

 ( بنفس ل.ة التدرٌس  - ال تب الءرورٌة )ال تب الدراسٌة المقررة -6-1

1- Mussel H. and R.C.Staples (1979): Stress physiology in crop   plants. 

published by John Wiley & Sons , Inc. 

  تب مقترحة -6-3

1) Eastin J. D.; F.A. Haskins; C. Y. Sullivan and C. H. M. Van Bevel 

(1977): Physiologic al         Aspects of crop yield. Published by 

American Society of Agronomy, Crop Science Society of America. 

Madison, Wisconsin USA. Fourth printing.    

2) Saxon N. P. (2003): Management of Agricultural Drought. Science 

Publishers, Inc      .   Enfield (N H), USA. Plymouth (U K). 

International Crop Research Institute for the semi – Arid Tropical 

(ICRISAT). Patancheru, A.P. India. 

3)  Leavitt j. (1980): Response of plants to environmental stresses. 

Volume 2: Water, Radiation, Salt, and other stresses. 2 nd edition, 

Academic press. Subsidiary of Harcourt Brace Jovanovich, Publishers 

New York, London,Toronto, Sydney San Francisco                            

                                 

 مجالت دورٌة، مواقع إنترنت، إلخ -6-4
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Using internet facilities in searching for the related and or the 

assigned subjects, periodicals as agronomy journal, Crop science… 

etc. and any other available facilities.  

2004/    12/  14تم مناقشة التوصيف وإعتماده بمجلس القسم المنعقد بتاريخ     

 اإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم(4

 جهاز حاسب آلى وبرمجٌاتك

 رئيس القسم                                                         استاذ المقرر        

                     محمد إسماعيل سلوعاإلسم: أ.د سيف عطاهلل سيف                                         اإلسم: أ.د.

                                             التوقيع:                                                     ا لتوقيع:               

 1/8/2010التاريخ 

 

 


