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 بنهاجامعة 

 الزراعةكلية 

 

  دراسات عليا مقرر توصيف

 مواصفات المقرر

 جمٌع البرامج :البرنامج أو البرامج التً ٌقدم من خاللها المقرر

 : اختٌارى لجمٌع البرامج عنصر رئٌسً أم ثانوي للبرامج

 المحاصٌل القسم الذي ٌقدم المقرر

 الدراسات العلٌا :السنة الدراسٌة/ المستوى

 2001/ 12/ 11: موافقة مجلس القسمتارٌخ 

 )أ(  البيانات األساسية 

  217م ح ص  الكود: محاصيل الحقل  بيئة العنوان:

 65 المجموع  -7--            العملي:7            المحاضرة:  3   الساعات المعتمدة:

 )ب(  البٌانات المهنٌة 

 

                                                                                                                                         األهداف العامة للمقرر(1

 معرفة الطالب باهمٌة وفهم المنهج وعالقته بالبٌئة-1

 تربة (وعالقتها بالمحاصٌل-ماء–معرفة البٌئة المصرٌة )هواء -2

 وف البٌئٌة المحٌطة                                                                                                  كٌف ٌحافظ النبات على نفسه من الظر -3

 البٌئى. التلوث معرفة كٌفٌة الحد من -4

 

 النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر(7

 المعرفة والفهم -أ

 روف الطبٌعٌةاالنواع واالصناف المقاومة للظ ٌتعرف على -1-أ 

 المالئمة للمنطقة المحاصٌلانسب  ٌذكر -2-أ 

                                                                                               . المحاصٌل مع االنواع الضارة فى الحقل نمو ٌةكٌف ٌتعرف على -3-أ 

 المهارات الذهنٌة -ب 

  باتٌة المالئمة للزراعة فى المناطق الصعبةاالنواع النٌختار -1-ب 

 البدائل وحل المشاكل التى تواجهنا ٌختار -2-ب 

 ل التلوث البٌئىٌقلٌحدد الطرق المختلفة لت -3-ب 

 المهارات -ج

 المهارات المهنٌة والعملٌة -ا-ج
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 دراسة جدوى المشارٌع الصغٌرة والمتوسطة والكبٌرة ٌجرى  -1-ا-ج 

 .للمحاصٌل المنزرعة المختلفةالنواع واالصناف ا ٌختبر -2-ا-ج    

 المهارات العامة والقابلة للنقل -ب-ج

 .ٌحل المشكالت البٌئٌة -1-ب-ج 

 ٌعمل فى مجموعات. -2-ب-ج 

 محتوى المقرر (3

 الموضوع
عدد 

 الساعات/االسبوع
 محاضرة

ارشاد 
 اكاديمي/عملي

 2 2 2 بٌئة الحقل -1
 2 2 2 ٌة  البٌئة الجوٌة والبٌئة الحٌو-2
 6 2 2 االلٌلوباثى -البٌئة االرضٌة -3
 2 2 2 التلوث–التنافس -4
 1 2 2 تلوث البٌئة والمحافظة على النظام الحى -5
 1 4 2 مصادر التلوث واضراره والتحكم فٌه-6

 أساليب التعليم والتعلم(4

  ............... محاضرات نظرٌة -4-1

  ................... عملٌة  دروس -4-2

  مكتبة  –تقارٌر  -وسائل اتصال–حلقة نقاش  4-3

 أساليب تقييم الطلبة(6

 . لتقٌٌم المعرفة والفهم والمهارات الذهنٌة   . إمتحانات دورٌة -5-1

 لتقٌٌم المهارات العملٌة. .. امتحانات عملٌة -5-2

 . لتقٌٌم المعرفة والفهم والمهارات العامة والقابلة للنقل  .... امتحان شفوى -5-3

 .المعرفة والفهم والمهارة الذهنٌةقٌٌم لت   ... إمتحان نظرى -5-4

 جدول التقييم

 .الرابع والثامناألسبوع    .... .... إمتحانات دورٌة 1التقٌٌم 

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

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

 .11 -16األسبوع    ........... امتحان نظرى 4التقٌٌم 

 الوزن النسبي لكل تقييم

 % رٌةات دوامتحان

 %60 امتحان آخر السنة/الفصل

 %10 االمتحان الشفوي

 %30 االمتحان العملً

 % أعمال السنة/الفصل

 % أنواع التقٌٌم األخرى
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 %100 المجموع

  أي تقٌٌم تكوٌنً بحت

 قائمة المراجع(5

 مذكرات المقرر -6-1

 بعرفة اد عبد الحمٌد الدبابى ،اد فاضل طلبة      

 ( بنفس لغة التدرٌس  - كتب الدراسٌة المقررةالكتب الضرورٌة )ال -6-2

علم البٌئة النباتٌة  مترجم الى العربٌة  بعرفة اد احمد محمد مجاهد ،د تادرس نادر ،د 

 محمد احمد ابو رٌه  )مكتبة االنجلو المصرٌة(  تالٌف جون ا وٌفر ،فرٌدرٌك كلمنتس

 كتب مقترحة -6-3

 .مرسى  )مكتبة االنجلو المصرٌة(  ( د مصطفى 1111اسس انتاج محاصٌل الحقل )

 مجالت دورٌة، مواقع إنترنت، إلخ -6-4

 

 اإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم(2

 مصادر المٌاه بالمزرعة–مزرعة الكلٌة 

 7212/    17/    12ـ تم مناقشة التوصيف وإعتماده بمجلس القسم المنعقد بتاريخ 

 رئيس القسم                                                      مقررال استاذ

 محمد اسماعيل سلوعاإلسم: أ.د.                     فاضل طلبة زينهم الشيخ اإلسم: أ.د

 التوقيع:                                                 التوقيع:

 1/8/7212التاريخ 

 


