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  بنهاجامعة 

 الزراعةكلٌة 

 دراسات علٌا مقرر توصٌف 
 

 مواصفات المقرر

 : محاصٌلالبرنامج أو البرامج التً ٌقدم من خاللها المقرر

 عنصر رئٌسً أم ثانوي للبرامج

 : المحاصٌلالقسم الذي ٌقدم البرنامج

 : المحاصٌلالقسم الذي ٌقدم المقرر

 لبة الماجستٌر مقرر اختٌاري لط: السنة الدراسٌة/ المستوى

 11/1/2001  تارٌخ اعتماد المواصفات

 )أ(  البٌانات األساسٌة

 416 م ح صالكود:               ري محاصٌل الحقل :العنوان

  2 المحاضرة: ثالث وحداتالساعات المعتمدة:

 ساعة 64=16*6 المجموع:       2 العملً:            :رااد الااصحصص اإل

 ة)ب(  البٌانات المهنٌ

 األهداف العامة للمقرر (1

 ري محاصٌل الحقلومهارات متقدمة عن إلً إمداد الطالب بمعارف  ٌهدف هذا المقرر 

  لترشٌد استخدام مٌاه الري وزٌادة إنتاجٌة المحاصٌل     بغرض استخدامها

 النتائج التعلٌمٌة المستهدفة للمقرر

 بنهاٌة هذا المقر ٌكون الطالب قادرا على أن :

  ة والفهمالمعرف -أ

  بري محاصٌل الحقلالمقصود  ٌذكر ما هو -1-أ

 نظم الري المختلفة ٌتعرف على – 2-أ

 االستفادة من ماء الريالعوامل التً تؤدي الً  ٌبٌن -3-أ

  ري المحاصٌلتاثٌر العوامل البٌئٌة المختلفة علً  ٌتعرف على -4-أ

  صور الماء االرضى اهمٌة  ٌذكر -5-أ

 فً مصر مصادر المٌاه اهم ٌتعرف على -6-أ

 المهارات الذهنٌة -ب

 ري المحاصٌلٌحدد افضل الطرق المتبعة فً  -1-ب

 المحاصٌل ريٌحدد العوامل المختلفة التً تؤثر علً -2-ب

 كمٌات مٌاه الريٌحلل المخاطر المتعلقة بانخفاض -3-ب
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 لالستفادة من مٌاه الريٌختار انسب الطرق  -4-ب

 

 المهارات-ج

 ت المهنٌة والعملٌةالمهارا -أ-ج

 لري محاصٌل الحقلٌستخدم افضل الطرق وانسبها  -1-أ-ج

 وزٌادة المحصولللري ٌطبق افضل معامالت  -2-أ-ج

لمعرفة السعة المختلفة العملٌة والمعملٌة ٌتدرب علً اجراء االختبارات  -3-أ-ج

 الحقلٌة ورطوبة التربة  

 المهارات العامة والقابلة للنقل -ب-ج

 كتسب مهارة العمل الجماعى.ٌ -1-ب-ج

 ٌستفٌد من مهارة التعامل مع الحاسب اآللى وشبكة االنترنت. -2-ب-ج

 ٌدٌر العمل وٌنظم الوقت بكفاءة. -3-ب-ج

 ٌحترم اخالقٌات المهنة -4-ب-ج

 ٌتواصل بفاعلٌة مع االخرٌن-5-ب-ج

 المحتوٌات (2

 محاضرة/عملً عدد الساعات الموضوعات التً تم تدرٌسها فعلٌا  
   المحاضرات

 1 2 فً ري محاصٌل الحقل مقدمة
 2 4 المصادر المختلفة لمٌاه الري 

 1 2 صور الماء األرضً
 1 2 فسٌولوجٌا الماء

المشارٌع القومٌة فً الري)مشروع ترعة السالم, مشروع 
 ترعة الشٌخ زاٌد(

4 2 

 2 4 المائٌةالمقننات 
 2 4 والصرفنظم الري 

 1 2 مل اتى تؤ ثر علٌهاوالعوا كفاءة نظم الري
 1 2 وطرق حسابه االستهالك المائً

 1 2 تاثٌرة علً بعض المحاصٌل المائً و اإلجهاد
   العملًالجزء 

 2 4 كٌفٌة حساب المقننات المائٌة
 2 4 كٌفٌة حساب كفاءة نظم الري

 2 4 طرق حساب االستهالك المائً
 2 4 مظاهر تأثر بعض المحاصٌل باإلجهاد المائً
 2 4 كٌفٌة حساب فترات الري لألراضً المختلفة 
 2 4 كٌفٌة حساب فترات الري للمحاصٌل المختلفة

 1 2 السعة الحقلٌة وأهمٌتها 
 1 2 مراجعة عامة

 

 أسالٌب التعلٌم والتعلم-6

  ............... محاضرات نظرٌة -4-1

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

 أسالٌب تقٌٌم الطلبة-6

 . المعرفة والفهم والمهارات الذهنٌةلتقٌٌم    . دورٌة إمتحانات -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 التقٌٌم

 .الرابع والثامناألسبوع    .... .... متحانات دورٌةإ 1التقٌٌم 

 .الثانى عشراألسبوع    .. ......... امتحان عملى 2التقٌٌم 

 . الثالث عشراألسبوع    ............ امتحان شفوى 3التقٌٌم 

 . الرابع عشراألسبوع    ........... امتحان نظرى 4التقٌٌم 

 الوزن النسبً لكل تقٌٌم

 %15 ات دورٌةامتحان

 %60 امتحان آخر السنة/الفصل

 %10 تحان الشفوياالم

 %15 االمتحان العملً

 % أعمال السنة/الفصل

 % أنواع التقٌٌم األخرى

 %100 المجموع

 أي تقٌٌم تكوٌنً بحت

 قائمة المراجع-4

 مذكرات المقرر -6-1

 محاضرات ٌعدها استاذ المادة

 الكتب الضرورٌة )الكتب الدراسٌة المقررة(  -6-2

 كتب مقترحة -6-3
McDonaled M.B.2000. Seed priming in: seed technology and its biological basis (eds. 

M. Black and J.D. Bewley). Plenum press, New York.   

 

 مجالت دورٌة, مواقع إنترنت, إلخ -6-4

Agronomy Journal, Crop Science, European Journal of Agronomy, Moshtohor 

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

(seed). 

http://www.seedbiology.com/
http://www.google.com/
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 اإلمكانات المطلوبة للتعلٌم والتعلم-7

وساٌلة انتقاال  وأجنبٌاة حدٌثاة عربٌاة جهاز كمٌوتر, جهااز عارض بروجكتاور , مراجاع

 للزٌارات المٌدانٌة 

  المقرر: ستاذا
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