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    1   تقرير مقرر )بكالوريوس + دراسات عليا(

             بنها جامعة:
 الزراعة كمية:

 دراسات عليا مقرر توصيف 
 مواصفات المقرر

 محاصيل  البرنامج أو البرامج التي يقدم من خاللها المقرر:
 الفصل الدراسي األول. –مقرر اختياري لطالب الدراسات العميا  عنصر رئيسي أم ثانوي لمبرامج:

 المحاصيل القسم الذي يقدم البرنامج:
 المحاصيللقسم الذي يقدم المقرر: ا

 الفصل الدراسي األول. –مقرر اختياري لطالب الدراسات العميا  السنة الدراسية/ المستوى:
 1007/ 71/ 77 :موافقة مجمس القسمتاريخ 

 )أ( البيانات األساسية
  (727م ح ص) الكود:    التكثيف الزراعى والتركيب المحصولى: العنوان

 2العملي:   2المحاضرة:   3 :الساعات المعتمدة

 56المجموع:  

 ( البيانات المهنيةب) 
 األهداف العامة للمقرر(1

إكساب طالب الدراسات العميا بالمعارف الهامة واألساسية والخبرات العممية لمتكثيف المحصولي والزراعة 
تخدام األرض واإللمام بكيفية قياس المختمطة ووسائل تحقيق أعمى معامل تكثيف في الزراعة المصرية لزيادة كفاءة اس

 العالقات التنافسية وتقييم تجارب التكثيف اقتصادًيا وبيولوجًيا.

 ( النتائج التعليمة المستهدفة للمقرر  2

 المعرفة والفهم -أ
 أنسب المعامالت لتحقيق ميزات من التكثيف وأفضل أنماط التحميل. يتعرف عمى -7-أ
 محصول واحد باألراضي دون اإلضرار بالمحاصيل النامية. رعاية أكثر من يذكر كيفية -1-أ
تى يتحقق قدر من التكامل بين ح النوعي والبيني لتحقيق مزايا من التكثيفقميل التنافس تيذكر كيفية  -3-أ

 المحاصيل المختمطة.
 المهارات الذهنية -ب

 اختيار أنسب األنماط لتحميل المحاصيل وأفضل معامالت لمتحميل. -7 -ب
 تحقيق أعمى معدل من كفاءة استخدام مياه الري وكفاءة استخدام السماد. -1-ب
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المحافظة عمى خصوبة األرض وتفادي تموث التربة والمنتجات الزراعية، والتقييم السميم لنتائج التكثيف  -3-ب
 المحصولي.

 المهارات  -ج

 المهارات المهنية والعممية -أ-ج
 لقياس كفاءة التكثيف وتقييم التعاقبات المحصولية.الوقوف عمى الطرق المختمفة  -7-أ-ج
 كيفية التقييم البيولوجي باستخدام )وحدات الحبوب( -1-أ-ج
 الوعي بأهمية تقميل االعتماد عمى األسمدة المعدنية وترشيد استخدام مياه الري. -3-أ-ج
 المهارات العامة والقابمة لمنقل -ب-ج

 ل لألراضي الزراعية بترشيد التركيب المحصولي.تنمية الوعي باالستخدام األمث -7-ب-ج
 .الوقوف عمى أفضل طرق ووسائل تعظيم )معامل التكثيف( -1-ب-ج
 معرفة أفضل الوسائل لمزراعة المختمطة بين المحاصيل المعمرة والمحاصيل الحولية. -3-ب-ج

 ـ محتوى المقرر : 3

ساعات إرشاد 
دروس أكاديمية / 

 عملية

/ عدد الساعات  محاضرة
 األسبوع

 

 الجزء النظري -أ   

 4 2 

 

تبعت في مصر ا* التشريعات الزراعية التي 
لتنظيم الدورة الزراعية منذ األزمة االقتصادية عام 

تأثير -حتى أيام الحرب العالمية الثانية 7930
تفعيل قوانين اإلصالح الزراعي في مصر عمى 

نظام -7951تفتت الحيازات الزراعية منذ عام 
 م7960ع الزراعي التجمي

 3 2   لمحصولي في االتطورات الحديثة لمتركيب
، ومعالم التركيب 7950مصر منذ عام 

معالم  –ومعامل التكثيف  –المحصولي الراهن 
 التركيب المحصولي األمثل.

 

 4 2   األنماط المختمفة  –التكثيف المحصولي– 
التقييم  –التحميل ومقاييس العالقات التنافسية 
البيولوجي والتقييم االقتصادي والميزة 

 المحصولية.
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 2 2   التجارب الرائدة لمتكثيف التي أنجزت بالقسم
 7980منذ عام 

 

التوصيات الخاصة بمركزالبحوث الزراعية  2 1 
 لمزراعة المختمطة

 الجزء العممي -ب   

 

كيفية تنظيم الدورة الزراعية عمى مستوى القرية  2 4 
تقييم -أنماط التحميل-وى المركز والمحافظةومست

نتائج تجارب التحميل وقياس العالقات التنافسية 
 والميزة المحصولية

تمارين من تجارب فعمية في -التقييم البيولوجي 2 4 
كيفية اختيار -وحدات الحبوب-مصر الخارج

 المعامالت المناسبة

تمارين عمى قياس كفاءة التحميل وعمى مقارنة  2 3 
 أربحية التعاقبات المحصولية

تحميل  –تحميل المحاصيل الحقمية مع المعمرات  2 3 
 المحاصيل الحقمية مع البستانية

 ( أساليب التعليم والتعلم4

 محاضرات نظرية -4-7
 تدريبات عممية -4-1
 زيارات حقمية -4-3
 تكميفات -4-4

 ( أساليب تقييم الطلبة5

 ة والمهارات العممية.المعرف لتقييم  امتحان عممي -5-1
 المعرفة والفهم والمهارات العامة. لتقييم  امتحان شفوي -5-2
 المعرفة والفهم والمهارة الذهنية لتقييم  امتحان نظري  -5-3
 ............................. لتقييم  ............. -5-4

 جدول التقييم
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    4   تقرير مقرر )بكالوريوس + دراسات عليا(

 الثاني عشر األسبوع  امتحان عممي 1التقييم 
 الثالث عشر األسبوع  امتحان شفوي 2 التقييم
 الرابع عشر األسبوع  امتحان نظري 3التقييم 
 .......... األسبوع  ............ 4التقييم 

 النسبي لكل تقييمالوزن 

 %     امتحان نصف السنة/ الفصل 
 %60  امتحان آخر السنة/ الفصل

 %70   االمتحان الشفوي
 %30    االمتحان العممي

 %      سنة/ الفصلأعمال ال
 %      أنواع التقييم األخرى

 %700    المجموع 
 أي تقييم تكويني بحت

 ( قائمة المراجع6

 مذكرات المقرر -6-1
 ال توجد

 بنفس لغة التدريس( –الكتب الضرورية )الكتب الدراسية المقررة  -6-2
 كتاب تعميمي تأليف أربعة من أساتذة القسم هم: -7

 أ.د./ جابر يحيى محمد همام   بد الرزاق شفشق،أ.د./ صالح الدين ع
 أ.د./ صالح عباس حسن عالم    أ.د./ عبد الحميد السيد الدبابي،

 كتب مقترحة -6-3
 رة الزراعة سنوًيا في جزأين.االذي تصدره وز  –كتاب اإلحصاء الزراعي السنوي  -7

 مجالت دورية، مواقع انترنت، إلخ -6-4
ا قسم التكثيف المحصولي بمعهد المحاصيل الحقمية بمركز البحوث الت الفنية التي يصدرهالمج

 الزراعية.

 ( اإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم7

 ال توجد
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    5   تقرير مقرر )بكالوريوس + دراسات عليا(

 1001/   71/  71ـ تم مناقشة التوصيف وإعتماده بمجلس القسم المنعقد بتاريخ 

 د/محمد اسماعيل سلوعأرئيس القسم :       : أ.د. صالح الدين عبد الرزاق شفشقأستاذ المادة : 
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