جامعة بنها
جامعة بنها
كلٌة الزراعة
توصٌف مقرر إ قتصادٌات أراضى
مواصفات المقرر :
البرنامج أو البرامج التى ٌقدم من خاللها المقرر  :إقتصاد زراعى
المقرر ٌمثل عنصراً رئٌسٌا ً أو ثانوٌا ً بالنسبة للبرامج  :رئيسى
القسم العلمى المسئول عن البرنامج  :إقتصاد زراعى
القسم العلمى المسئول عن تدرٌس المقرر  :إقتصاد زراعى
السنة الدراسٌة  /المستوى  :الصف الثالث ( شعبة إقتصاد زراعى وشعبة أراضى )
تارٌخ إعتماد توصٌف البرنامج  2008 / 8 / 61 :م

( أ ) البٌانات األساسٌة
العنوان :

الكود 2463:

إ قتصاديات أراضى

الساعات المعتمدة  4 :وحدات
المحاضرة :

 2ساعة فً االسبوع

ساعات اإلرشاد األكادٌمً :

الدروس العملٌة  2 :ساعة فً االسبوع
المجموع  61 :ساعة فً الفصل الدراسً

( ب ) البٌانات المهنٌة
 6ـ األهداف العامة للمقرر :
ٌهدف المقرر الى تأهٌل الطالب لمعرفة اسس اإلستخدام األمثل للمواد األرضٌة و تنمٌة الموارد وصٌانتها والمشاركة
اإلٌجابٌة فى تعمٌر الصحارى

أ ـ المعرفة والفهم  :بنهاٌة هذا المقرر ٌكون الطالب قدر على أن :
ٌلم بمحدودٌة الموارد االقتصادٌة وسبل تنمٌتها
أ-1-
أ-2-

ٌتعرف على االستخدام األمثل للموارد وتخصٌصها

1

ٌلم بمعوقات استصالح األراضى وتعمٌر الصحارى

أ-3-

ب ـ المهارات الذهنٌة :
ب-1-

ٌحلل المشاكل المتعلقة بالتوسع األفقى

ب-2-

ٌربط بٌن تنمٌة الموارد وتكالٌفها

ب-3-

ٌقدرالبعد االجتماعى والبعد االقتصادى عند تعمٌر الصحارى

ج – المهارات
ج أ ـ المهارات المهنٌة والعملٌة الخاصة بالمقرر  :بنهاٌة هذا المقرر ٌكون الطالب قدر على أن :
ج أ  6ـ ٌمٌز بٌن االستعماالت المختلفة للموارد.
جأ2ـ

ٌعد تقارٌر عن أماكن التوسع األفقى

جأ4ـ

ٌحسب ربح الموارد األرضٌة

ج ب ـ المهارات العامة :
ج ب 6ـ

ٌستخدم الحاسب األلى فى تحلٌل البٌانات

ج ب 2ـ

ٌعمل ضمن فرٌق عمل

ج ب 4ـ يدير وينظم الوقت بفاعلية
 4ـ محتوى المقرر :
عدد الساعات /
األسبوع

محاضرة

ساعات إرشاد دروس
أكادٌمٌة  /عملٌة

الموضوع
أهمٌة األراضً فً عملٌة اإلنتاج الزراعً

3

2

2

تطور أنماط استغالل األراضً الزراعٌة

8

3

3

هٌكل حٌازة األراضً الزراعٌة

8

3

3

هٌكل ملكٌة األراضً الزراعٌة

62

1

1

قوانٌن اإلصالح الزراعً

8

3

3

2

التصنٌف االقتصادٌة لألراضً الزراعٌة

8

3

3

أهمٌة األراضً فً عملٌة اإلنتاج الزراعً

8

3

3

المجموع

61

28

28

 3ـ أسالٌب التعلٌم والتعلم :
-1-4

المحاضرات و الشرح

-2-4

الدروس المعملية

-3-4

العصف الذهني

-4-4

العروض

-5-4

التعليم التعاوني

-6-4

لعب االدوار

-7-4

التعلم الذاتي

-8-4

المناقشة وحلقات البحث

 6ـ أسالٌب تقٌٌم الطالب
 6ـ  6ـامتحانات دورية (أعمال سنة)

لتقٌٌم الفهم والمعرفة

 6ـ  2ـ امتحانات عملية

لتقٌٌم المهارات العملية

 6ـ  4ـ امتحانات شفهية

لتقٌٌم اإللمام بالمادة العلمية النظرية والعملية وكيفية توظيفها

 6ـ  3ـ امتحان نهائى (نظرى)

لتقييم المعرفة والفهم

جدول التقٌٌم :
التقٌٌم  6فى األسبوع 13 ،9 ،5
التقٌٌم  2فى األسبوع 15
التقٌٌم  4فى األسبوع 15
التقٌٌم  3فى األسبوع 18-17
النسبة المئوٌة لكل تقٌٌم :
3

امتحان نصف العام  /الفصل الدراسى

% 10

امتحان نهاٌة العام  /الفصل الدراسى
اإلمتحان الشفوى

_%
%60

اإلمتحان العملى

% 66

أعمال السنة  /الفصل الدراسى

% 66

أنواع التقٌٌم األخرى

_%

المجموع

% 600

أى تقٌٌم أخر بدون درجات

 1ـ قائمة المراجع
 1ـ  6ـ مذكرات المقرر
مذكرات المقرر من إعداد استاذ المادة.
 1ـ  2ـ الكتب الدراسٌة
محمود صادق العضيمى  ،دكتور  ،اقتصاديات الموارد األرضية  ،جامعة عين شمس 1981 ،
 1ـ  4ـ مجالت دورٌة  ،مواقع إنترنت  ، ................. ،إلخ
المجلة المصرية لإلقتصاد الزراعى  ،الجمعية المصرية لإلقتصاد الزراعى
 7ـ اإلمكانٌات المطلوبة للتعلٌم والتعلم
جهاز كمبيوتر  ،جهاز عرض بروجكتور  ،داتا شو
توفير وحدات الحاسب االلى لجمع البيانات واستخدامها فى تحليل هذه البيانات بعد توفير البرامج
االحصائية الالزمة ..

ـ تم مناقشة التوصٌف وإعتماده بمجلس القسم المنعقد بتارٌخ 2008 / 8 / 61م
أستاذ المادة :أ.د  /محمد السٌد راجح
د /محمد عبد العظٌم بدر
التوقٌع :

رئٌس القسم  :أ0د/محمد امٌن الششتاوي
التوقٌع :
4

5

