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                  بنهاجامعة 

            الزراعةكلية 

 )  دراسات عليا  ( ررــمق 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 :ة/ المستوىالسنة الدراسٌ

 2001/ 12/ 11: موافقة مجلس القسمتارٌخ 

 )أ(  البيانات األساسية

 616م ح صالكود:  فسيولوجيا محاصيل الحقل متقدمالعنوان:

 56 المجموع:         -2      العملي:  --2- المحاضرة:     الساعات المعتمدة:

 )ب(  البٌانات المهنٌة 

 مة للمقرراألهداف العا(   1

 ٌقدم البرنامج وصف متعمق ألسس فسٌولوجٌا المحاصٌل مثل التمثٌل الغذائى النمو،  -1

وتخصص الخالٌا، العالقات المائٌة والتغذٌة المعدنٌة ونظم انتقال الغذاء وكذلك 

                          االجهادات البٌئٌة .                                                                         

والتةى تفسةر العملٌةات            ٌقدم اٌضاالمفاهٌم الحدٌثةة والنظرٌةات الحدٌثةة والنظرٌةات -2 

 المتعلقة بوظائف النبات

ٌناقش المقرر كٌةف ان المجمةوا الخضةرى النبةاتى ٌتفاعةل مةع وٌتةاثر بكةل مةن -3  

 العوامل الحٌوٌه والغٌر حٌوٌة 

 

 ية المستهدفة للمقررالنتائج التعليم(2

 المعرفة والفهم -أ

 .مفردات األساسٌة الخاصة بفسٌولوجٌا المحاصٌل لا ٌذكر -1-أ 

 .دور الضوء والحرارة لنمو النبات )المحصول (والتطور ٌبٌن -2-أ 

 العملٌات الفسٌولوجٌة االساسٌة التى ٌستخدمها النبات لكى  ٌتعرف على -3-أ 

 د البٌئى االجها ٌتأقلم مع           

 سلوك النباتات الثالثٌة والرباعٌة فى عملٌة التمثٌل الضوئى   ٌذكر -4-ا    

 المهارات الذهنٌة -ب 

 ٌحدد العوامل الفسٌولوجٌة والتى تحد من النمو وانتاجٌة المحصول-1-ب 
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        الفسٌولوجٌة ٌربط بٌن إنتاجٌة المحصول وعملٌات الخدمة والعملٌات  -2-ب 
     ار انسب المعامالت الزراعٌة التى ٌمكن للنباتات من الحصول علىختٌ-3-ب     

 . نمو وانتاج ونوعٌة باقل ماٌمكن من مدخالت انتاج افضل 

كل فٌما ٌناسبه حدد المناطق الزراعٌة واماكن زراعات المحاصٌل المختلفة ٌ -4-ب 

 .للظروف البٌئٌة المختلفة

 المهارات  -ج

 العملٌةالمهارات المهنٌة و -أ-ج

ر المحالٌل واجراء التمرٌنات والتجارب المعملٌة فى فسٌولوجٌا ٌحض -1-أ-ج 

 النبات

 شخص حالة واحتٌاج نباتات المحاصٌل من الناحٌة المورفولوجٌةٌ -2-أ-ج 

 .ومعدالت النمو 

وربط النتائج بالحلول الصفات الفسٌولوجٌة المختلفة. وٌقٌسفحص ٌ  -3-أ-ج   

 .المناسبة

 هارات العامة والقابلة للنقلالم -ب-ج

 . ٌعمل فى فرٌق -1-ب-ج

  ٌكتب مقالة علمٌة. -2-ب-ج

 ـ محتوى المقرر : 3

 

ساعات إرشاد دروس 

 أكاديمية / عملية

  عدد الساعات / األسبوع محاضرة

 الجزء  النظرى   

نبذة تارٌخٌة عن -1 2 1 
علم فسٌولوجٌا 

 المحاصٌل

التمثٌل الضوئى فى -2 2 1 
 ت المحاصٌلنباتا

اعتراض الكساء -3 2 2 
الخضرى لألشعة 
الضوئٌة  وانتاج  

 المادة الجافة

 النمو  والتكثٌف-4 2 2 

 النمو الخضرى-5 2 2 

 العالقات المائٌة-6 2 1 

 التغذٌة المعدنٌة-1 2 1 

مراحل النمو -8 2 4 
وفسٌولوجٌا بعض 

 المحاصٌل

 اجمالى عدد الساعات  14 
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 ملىالجزء الع
 

تطبٌقات عملٌة على  2  2
 طرق قٌاس النمو

تطبٌقات عملٌة على  2  4
طرق قٌاس العالقات 

 المائٌة
تطبٌقات عملٌة على  2  4

طرق قٌاس التغذٌة 
 المعدنٌة

 مراحل النمو 2  4
فسٌولوجٌا المحاصٌل 

 الحقلٌة
 اجمالى عدد الساعات   14

 أساليب التعليم والتعلم(4

  ............... محاضرات نظرٌة -4-1

  .................. تدرٌبات عملٌة  -4-2

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

 أساليب تقييم الطلبة(5

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

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

 . نقللتقٌٌم المعرفة والفهم والمهارات العامة والقابلة لل  .... امتحان شفوى -5-3

 .المعرفة والفهم والمهارة الذهنٌةلتقٌٌم    ... إمتحان نظرى -5-4

 جدول التقييم

 .الرابع والثامناألسبوا    .... .... إمتحانات دورٌة 1التقٌٌم 

 . عشر الخامساألسبوا    .. ......... امتحان عملى 2التقٌٌم 

 . عشر الخامساألسبوا    ............ امتحان شفوى 3التقٌٌم 

 . الى الثامن عشر عشر السادسوا األسب   ........... امتحان نظرى 4التقٌٌم 

 الوزن النسبي لكل تقييم

 % ات دورٌةامتحان

 %60 امتحان آخر السنة/الفصل

 %10 االمتحان الشفوي

 %30 االمتحان العملً

 %تكوٌنى  أعمال السنة/الفصل

 % أنواا التقٌٌم األخرى

 %100 المجموا

 أي تقٌٌم تكوٌنً بحت
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 قائمة المراجع (6

 مذكرات المقرر -6-1

 ...... محاضرات ٌعدها استاذ دكتورمحمد اسماعٌل سلوا

............................................ 

 ( بنفس لغة التدرٌس  - الكتب الضرورٌة )الكتب الدراسٌة المقررة -6-2

( فسٌولوجٌا المحاصٌل الطبعة االولى كلٌة الزراعة جامعة 1994عبد الحمٌد حسانٌن )

 االزهر .

 مقترحة كتب -6-3

Evans ,L.T(1975) Crop Physiology some case histories .printed in great 

Britian                               at the university ,Prynting house 

,ambridge (Euan Phillips,University                             Printer)                                                                                                      

Milthorpe,F.l and J.Moorby (1974):AnIntroduction to crop physiology 

.printed in                       great Britian at the university ,Prynting 

house        C,ambridge .  (Brook                    Crutchloy,University 

Printer)                                                              

 مجالت دورٌة، مواقع إنترنت، إلخ -6-4

Agronomy Journal, Crop Science,Moshtohor Annals of Agric ,Science 

and WWW 

Google.Com(Agronomy)                                                                                             

 اإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم(7

 .معمل فسٌولوجى-اجهزة عرض–حاسب الى 
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