
 

 

 

 

 
 بنهاجاهعة 

 الزراعةكلية 
 

  دراسات عليا هقرر توصيف

 مواصفات المقرر
 جميع البارمج البرنامج أو البرامج التي يقدم من خاللها المقرر:

 مقرر اختياري لطمبة الدراسات العميا كافة  عنصر رئيسي أم ثانوي لمبرامج:
 المحاصيلالمقرر:  القسم الذي يقدم

  الدراسات العميا السنة الدراسية/ المستوى:
 1001/ 71/ 71موافقة مجلس القسم: تاريخ 

 )أ( البيانات األساسية 
 (777)  م ح ص الكود:     دورة زراعية: العنوان

 7العملي:   7المحاضرة:    الساعات المعتمدة:

 56 المجموع:  

 ( البيانات المهنيةب) 
 األهداف العامة للمقرر(1

معارف األساسية والخبرات العممية لتصميم الدورات الزراعية في كل مناطق مصر طمبة الدراسات العميا بالإكساب 
 الزراعية واالستفادة من التأثيرات اإليجابية لمدورة لمقاومة األعداء النباتية مقاومة بيولوجية.

 ( النتائج التعليمة المستهدفة للمقرر  2

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالي قادرا على أن:  

 رفة والفهمالمع -أ
 األسس العممية لمدورة الزراعية الجيدة. يذكر -1-أ
 آلثار الضارة لمزراعة المتكررة لممحاصيل.يتعرف عمى ا -7-أ
االختيار السميم لممحاصيل التي تزرع في الدورة والنسبة التي تشغميا من المساحة  أسس يتعرف عمى -3-أ

 نتجات لمتسويق وأخرى لتغذية حيوانات الزارع.والتوفيق بين توفير منتجات لالستيالك المنزلي وم
 المهارات الذهنية -ب

من األثر المتبقي عند ترتيب زراعة المحاصيل بالدورة واختيار أنسب نظم التعاقب  يعظم االستفادة -1 -ب
 المحصولي مع تحقيق أقصى كفاءة الستخدام مياه الري.

 فادي التموث البيئي.عمى خصوبة التربة وت يحدد العوامل التى تحافظ -7-ب



 

 

 التعاقبات السميمة لممحاصيل.و المقاومة البيولوجية لؤلعداء النباتية يربط بين  -3-ب
 المهارات -ج
 المهارات المهنية والعممية -أ-ج

 صميم دورات خاصة تحقق مقاومة فعالة لآلفات المختمفة.ي -1-أ-ج
 ءة استخدام األسمدة األزوتية.م نتائج مقارنة التعاقبات المختمفة وتعظيم كفايقي -7-أ-ج
 الستفادة القصوى من مخمفات المحاصيل.خدام األسمدة المعدنية عن طريق ااست يقمل من -3-أ-ج
 المهارات العامة والقابمة لمنقل -ب-ج

 يعمل فى مجموعات بكفاءة. -1-ب-ج
 .يحل مشاكل اإلنتاج الزراعى -7-ب-ح

 ( المحتويات3

 الجزء النظري -أ

 الموضوع
عدد 

الساعات/االسبو 
 ع

 محاضرة
 عممي

دورة الحقاااول الثالثياااة فاااي ألمانياااا فاااي القااارون الوساااطى ودورة فورفولاااك فاااي  –تااااريل الااادورة الزراعياااة فاااي العاااالم  *
 تاريل الدورة في مصر.-انجمترا في القرن الثامن عشر

 اآلثاار السايئة -ميل تماوث الترباةبقايا المحاصيل أثر الدورة في تق-األثر المتبقي لممحاصيل-مزايا الدورة الزراعية
 لمزراعة المتكررة.

 التشاااريعات الزراعياااة المنظماااة لاااو ولمااادورة -التركياااب المحصاااولي خواصاااو وتطاااوره-اساااتخدام األري فاااي مصااار
 الزراعية.

 .التجميع الزراعي ومزاياه 

 األليموباثي.-أحدث األبحاث في مجال الدورة الزراعية 
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    الجزء العممي
 تقييم تأثير المحاصيل السابقة في الدورة الزراعية.* 

 .العوامل المحددة الختيار محاصيل الدورة وموقع المحاصيل في الدورة 

 صفات الدورة الجيدة.-تصميم الدورات الزراعية وتعديميا 

 ودورات األراضي المستصمحة.-الدورات الزراعية المتبعة في مصر 

  التركيب المحصولي لمقميوبية.-لي في مصر ومعالموالتركيب المحصو 
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 ( أساليب التعليم والتعلم4

 محاضرات نظرية -4-1
 تدريبات عممية -4-7
 ميدانيةزيارات  -4-3
 دراسية تكميفات -4-4
 
 



 

 

 أساليب تقيين الطلبة (5

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

 جدول التقييم  

 .8، 4....   األسبوع  ..... إمتحانات دورية 1التقييم 
 .15..   األسبوع  ........ امتحان عممى 7التقييم 
 .15األسبوع    ........... امتحان شفوى 3التقييم 
 .18 -16األسبوع    .......... امتحان نظرى 4التقييم 

 الوزن النسبي لكل تقييم  
 % امتحانات دورية

 %66 امتحان آخر السنة/الفصل
 %16 االمتحان الشفوي
 %36 االمتحان العممي

 % أعمال السنة/الفصل
 % أنواع التقييم األخرى

 %166 المجموع
 ي بحتأي تقييم تكوين

 ( قائمة المراجع6

 مذكرات المقرر -6-1
 ال توجد

 بنفس لغة التدريس( –الكتب الضرورية )الكتب الدراسية المقررة  -6-2
والتكثيف المحصولي اشترك في إعداده أربعة  أكاديمي يتناول موضوعات الدورة الزراعيةكتاب  -1

  تأليف: راعي(دورة الزراعية والتكثيف الز )الالقسم أساتذة ويوزع بمعرفة 
 أ.د./ جابر يحيى محمد ىمام   أ.د./ صالح الدين عبد الرزاق شفشق،

 أ.د./ صالح عباس حسن عالم    أ.د./ عبد الحميد السيد الدبابي،

 كتب مقترحة -6-3
 .يوزع بجامعة القاىرة مكتبة األنجمو –البحيريأ./السيد محمد -مؤرخ( )غير-الزراعة الحديثةكتاب -1
 جامعة القاىرة. –كمية الزراعة  –أ.د./ محمود الشاعر  – (1986) المحاصيل ةدور كتاب  -7
 يطبع في جزأين سنوًيا من وزارة الزراعة. –كتاب اإلحصاء الزراعي السنوي  -3
 



 

 

 
 مجالت دورية، مواقع انترنت، إلخ -6-4

 المجالت الفنية التي يصدرىا قسم التكثيف المحصولي بمركز البحوث الزراعية. -1

 اإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم (7

 تدعيم مكتبة القسم ومكتبة الطمبة. -1
 جياز حاسب آلى وجياز عري. -7

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

 رئيس القسم      المقرر استاذ          

 محمد اسماعيل سموع: أ.د./ االسم           صالح عباس عالم: أ.د. االسم             
 التوقيع                                                 التوقيع

 1/8/7616التاريل 
 


