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  بنهاجامعة 

 الزراعةكلية 

 دراسات عليا مقرريف وصت 

 مواصفات المقرر

 جمٌع البرامج: البرنامج أو البرامج التً ٌقدم من خاللها المقرر

 : اختٌارى لماجستٌر المحاصٌل ولجمٌع البرامجعنصر رئٌسً أم ثانوي للبرامج

 : المحاصٌلالقسم الذي ٌقدم المقرر

 ر اختٌاري لطلبة الماجستٌرمقر: السنة الدراسٌة/ المستوى

 2001/ 12/ 11:  موافقة مجلس القسمتارٌخ 

 )أ(  البيانات األساسية

655 م ح صالكود:               تسميد محاصيل الحقل :العنوان

  

  2 المحاضرة: 3الساعات المعتمدة:

 56  المجموع:       2 العملي:            :رااد الااصحصص اإل

 نية)ب(  البيانات المه

 األهداف العامة للمقرر (5

بنهاٌة هذا المقرر ٌكون الطالب قادرا على معرفة اهمٌتة األسمدة وتسمٌد محاصٌل 

 الحقل وكذلك العناصر الضرورٌة الكبري والصغري وتركٌزها فى التربة والنبات     

 النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر (2

  المعرفة والفهم -أ

  تسمٌد محاصٌل الحقلبالمقصود  ٌذكر ما هو -1-أ

 العناصر الموجودة فً التربة والنباتطبٌعة  ٌتعرف على 2-أ

 ضرورة تسمٌد المحاصٌل  إلًالعوامل التً تؤدي  ٌعٌن -3-أ

  امتصاص العناصرالمختلفة علً  واألرضٌة العوامل البٌئٌة تأثٌر ٌذكر -4-أ

  محصولالفً الحكم علً جودة  التربةاختبارات  أهمٌة ٌتعرف على -5-أ

  لها  جإضافة األسمدة واالحتٌاطرق  أهم ٌلخص -6-أ

 المهارات الذهنية -ب

 تقدٌر العناصر الغذائٌة فً التربة والنباتٌحدد افضل الطرق المتبعة فً  -1-ب

 االستفادة من االسمدةٌحدد العوامل المختلفة التً تؤثر علً عملٌة -2-ب

العناصر الغذائٌة فً التربة  نسبةة أو زٌاد ٌحلل المخاطر المتعلقة بانخفاض-3-ب

  والنبات

 لزٌادة كفاءة استخدام االسمدةٌختار انسب الطرق  -4-ب
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 المهارات  -ج

 المهارات المهنية والعملية -أ-ج

 باألنواع المناسبة والكمٌات المثلى. سمد محاصٌل الحقلٌ -1-أ-ج

 لمختلفة.ٌجرى اختبارات لتحدٌد االحتٌاجات السمادٌة للمحاصٌل ا -2-أ-ج

لتقدٌر احتٌاج المختلفة  والعملٌة ٌتدرب علً اجراء االختبارات المعملٌة -3-أ-ج

 التربة والنبات للتسمٌد

 المهارات العامة والقابلة للنقل -ب-ج

 ٌدٌر العمل وٌنظم الوقت بكفاءة. -1-ب-ج

 اآلخرٌنٌتواصل بفاعلٌة مع -2-ب-ج

 المحتويات (3

 محاضرة/ عملي عدد الساعات الموضوعات التي تم تدريسها فعليا  
   المحاضرات

 1 2 مقدمة
 1 2 اهمٌة االسمدة واستهالكها فً مصر
 1 2 العناصر الغذائٌة الضرورٌة لنباتات
 1 2 تحدٌد حاجة االرض والنبات للتسمٌد

 1 2 امتصاص العناصر الغذائٌة
 1 2 تاثٌر االسمدة علً نمو وانتاج المحاصٌل

 1 2 ةكفاءة استخدام االسمد
 1 2 االسمدة النتروجٌنٌة
 1 2 االسمدة الفوسفاتٌة

 1 2 االسمدة البوتاسٌة والمركبة
 1 2 اسمدة العناصر الصغري

 1 2 االسمدة الحٌوٌة
 1 2 االسمدة العضوٌة

 1 2 البرامج السمادٌة للمحاصٌل الحقلٌة
   الجزء العملى

 1 2 مقدمة
 1 2 اهمٌة االسمدة واستهالكها فً مصر
 1 2 العناصر الغذائٌة الضرورٌة لنباتات
 1 2 تحدٌد حاجة االرض والنبات للتسمٌد

 1 2 امتصاص العناصر الغذائٌة
 1 2 تاثٌر االسمدة علً نمو وانتاج المحاصٌل

 1 2 كفاءة استخدام االسمدة
 1 2 االسمدة النتروجٌنٌة
 1 2 االسمدة الفوسفاتٌة

 1 2 االسمدة البوتاسٌة والمركبة
 1 2 اسمدة العناصر الصغري والتسمٌد بالري

 1 2 االسمدة الحٌوٌة
 1 2 االسمدة العضوٌة

 1 2 البرامج السمادٌة للمحاصٌل الحقلٌة

 

 أساليب التعليم والتعلم (4

  ............... محاضرات نظرٌة -4-1
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  .................. تدرٌبات عملٌة  -4-2

  .......................... تكلٌفات  -4-3

 أساليب تقييم الطلبة (5

 . لمعرفة والفهم والمهارات الذهنٌةالتقٌٌم    . إمتحانات دورٌة -5-1

 . المهارات العملٌةلتقٌٌم    .. امتحانات عملٌة -5-2

 .المعرفة والفهم والمهارات العامة والقابلة للنقللتقٌٌم    .... 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    ........... امتحان نظرى 4التقٌٌم 

 الوزن النسبي لكل تقييم

 % ات دورٌةامتحان

 %60 امتحان آخر السنة/الفصل

 %10 االمتحان الشفوي

 %30 االمتحان العملً

 % لأعمال السنة/الفص

 % أنواع التقٌٌم األخرى

 %100 المجموع

 أي تقٌٌم تكوٌنً بحت

 قائمة المراجع (6

 مذكرات المقرر -6-1

 محاضرات ٌعدها استاذ المادة

6-2-  

 كتب مقترحة -6-3

ZEL (1993).Environmentally sound, location and crop specific 

application of fertilizers in Arid areas of North Africa and the Near 

East. Proc. Of German/Egyptian/Arab Workshop, Cairo, Ismailia, 

Egypt 6-17june.   

Tisdale, S.L and W.L. Nelson (1975).Soil fertility and fertilizers. 

Macmillan Publishing Co., Inc., New York. 
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 مجالت دورٌة، مواقع إنترنت، إلخ -6-4

Agronomy Journal, Crop Science, European Journal of Agronomy, 

Moshtohor Annals of Agric., Sci.,  and www.google.com (fertilization). 

 

 اإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم (7

ساٌلة انتقاال و وأجنبٌاة حدٌثاة عربٌاة جهاز كمٌوتر، جهااز عارض بروجكتاور ، مراجاع

 للزٌارات المٌدانٌة 

 2007/    52/  57ـ تم مناقاة التوصيف وإعتماده بمجلس القسم المنعقد بتاريخ  

 رئيس مجلس القسم    استاذ المادة

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

 التوقٌع    التوقٌع
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