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  بنهاجامعة 

 الزراعةكلية 

 دراسات عليا مقرريف وصت 

 مواصفات المقرر

 جمٌع البرامج: البرنامج أو البرامج التً ٌقدم من خاللها المقرر

مقرر اختٌاري لبرنامج الدكتوراه ) إنتاج محاصٌل( ولجمٌع  :عنصر رئٌسً أم ثانوي للبرامج

 البرامج األخرى

 : المحاصٌلالقسم الذي ٌقدم المقرر

 الدراسات العلٌا: السنة الدراسٌة/ المستوى

 2001/ 12/ 11: موافقة مجلس القسمتارٌخ 

 )أ(  البيانات األساسية

 271 م ح صالكود: زراعة األراضي المستصلحة والجديدة :العنوان

  7 المحاضرة: ثالث وحداتالساعات المعتمدة:

 56  المجموع:       7 العملي:            :رااد الااصحصص اإل

 المهنية )ب( البيانات

 األهداف العامة للمقرر (1

زراعبة األرايبً متقدمبة عبن  بمعبارف ومهباراتالطالب   إلً إمداد ٌهدف هذا المقرر 

 فً التوسع الزراعً األفقً والراسً.بغرض استخدامها  المستصلحة والجدٌدة

 النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر (7

 ا على أن :بنهاٌة هذا المقر ٌكون الطال  قادر

  المعرفة والفهم -أ

 االرايً الجدٌدة طبٌعة  ٌصف  -1-أ

 الزراعة الجٌدة فً المناطق المختلفة بطرق ٌذكر -3-أ

   األرايً الجدٌدة علً زراعة تاثٌر العوامل البٌئٌة المختلفة ٌذكر -4-أ

 المهارات الذهنية -ب

 ة والجدٌدةزراعة االرايً المستصلحٌحدد افيل الطرق المتبعة فً  -1- 

 مصادر المٌاهٌحدد العوامل المختلفة التً تؤثر علً -2- 

 بعملٌة االنجرافٌحلل المخاطر المتعلقة -3- 

 لزراعة االرايً الرملٌة والملحٌة والقلوٌة والجٌرٌةٌختار انس  الطرق  -4- 

 لري االرايً الرملٌة والملحٌة والقلوٌة والجٌرٌةٌحدد افيل طرق  -5- 
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 المهارات-ج

 المهارات المهنية والعملية -أ-ج

 ٌعالج عملٌا مشاكل األرايى المستصلحة. -1-أ-ج

 للري والصرف فً االرايً الجدٌدة عدٌدة انظمة ٌستخدم -2-أ-ج

 المهارات العامة والقابلة للنقل -ب-ج

 ٌدٌر العمل وٌنظم الوقت بكفاءة.  -1- -ج

 ٌتواصل بفاعلٌة مع االخرٌن- -4- -ج

 المحتويات (3

 محاضرة/عملي عدد الساعات ضوعات التي تم تدريسها فعليا  المو
   المحاضرات

 1 2 مقدمة

 1 2 الوطن العربً مصر و األمن الغذائً فً

 1 2 األمن الغذائً واستصالح األرايً

 1 2 الموارد األريٌة والمائٌة فً مصر و الوطن العربً

 1 2 زراعة المناطق الجافة

 2 4 مصر بعض المشارٌع القومٌة فً

 1 2 التكامل الزراعً العربً

 1 2 االنجراف بالمٌاه والرٌاح

 1 2 ارتفاع مستوي الماء األريً 

 1 2 إفرٌقٌابشمال  األخيرالتصحر ومشروع الحزام 

 1 2 نظم الري والصرف

 2 4 الرملٌة والملحٌة والقلوٌة والجٌرٌة األرايًاستزراع 

   الجزء العملى

    كل من الخطوات التنفٌذٌة الستصالح واستزراع

 2 4 األرايً الرملٌة -1

 2 4 األرايً الملحٌة -2

 2 4 األرايً القلوٌة -3

 2 4 األرايً الجٌرٌة -4

 2 4 األرايً المنهكة -5

 1 2 كٌفٌة تقسٌم االرايً الجدٌدة 

 1 2 حسا  االحتٌاجات الجبسٌة

 1 2 حسا  االحتٌاجات المائٌه

 1 2 مراجعة عامة

 

 أساليب التعليم والتعلم (4

  ............... محايرات نظرٌة -4-1

  .................. تدرٌبات عملٌة  -4-2
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  .......................... تكلٌفات  -4-3

 أساليب تقييم الطلبة (5

 . المعرفة والفهم والمهارات الذهنٌةلتقٌٌم  . إمتحانات دورٌة -5-1

 . المهارات العملٌةلتقٌٌم    .. امتحانات عملٌة -5-2

 .لمعرفة والفهم والمهارات العامة والقابلة للنقلالتقٌٌم    .... امتحان شفوى -5-3

 .المعرفة والفهم والمهارة الذهنٌةلتقٌٌم    ... إمتحان نظرى -5-4

 جدول التقييم

 .8، 4األسبوع    .... .... إمتحانات دورٌة 1التقٌٌم 

 .15األسبوع  ..   ......... امتحان عملى 2التقٌٌم 

 .15األسبوع    ............ امتحان شفوى 3التقٌٌم 

 .18 -16األسبوع    ........... نظرى امتحان 4التقٌٌم 

 الوزن النسبي لكل تقييم

 % ات دورٌةامتحان

 %60 امتحان آخر السنة/الفصل

 %10 االمتحان الشفوي

 %30 االمتحان العملً

 % أعمال السنة/الفصل

 % أنواع التقٌٌم األخرى

 %100 المجموع

 أي تقٌٌم تكوٌنً بحت

 قائمة المراجع (6

 مذكرات المقرر -6-1

 المادة اتذةأسمحايرات ٌعدها 

 الكت  اليرورٌة )الكت  الدراسٌة المقررة(  -6-2

 1990*بلبع، عبد المنعم )دكتور(. استصالح واستزراع، دار المعارف، االسكندرٌة،

*المهدي، الصادق، مٌاه النٌل، الوعد والوعٌد، مركز االهرام للترجمة والنشر، مؤسسة 

   2001االهرام، 

 كت  مقترحة -6-3

م محمد )دكتور(، استصالح وتحسٌن االرايً، التعلٌم المفتوح، جامعة *حبٌ ، ابراهٌ

 1993القاهرة،

 مجالت دورٌة، مواقع إنترنت، إلخ -6-4
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Agronomy Journal, Crop Science, European Journal of Agronomy, 

Moshtohor Annals of Agric., Sci.,  www.Seedbiology.com and 

www.google.com (seed). 

 اإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم (2

وسبٌلة انتقبال  وأجنبٌبة حدٌثبة عربٌبة جهاز كمٌوتر، جهباز عبرض بروجكتبور ، مراجبع

 للزٌارات المٌدانٌة 

 7222/     17/  12قد بتاريخ  ـ تم مناقاة التوصيف وإعتماده بمجلس القسم المنع

 رئيس مجلس القسم   استاذ المادة

 أ.د/ محمد اسماعيل سلوع   ا.د/ صديق عبد العزيز صديق محيسن

 التوقيع   التوقيع

 7212/  8/    1التاريخ: 
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