
 
 

 

 جـــامعة المنوفية
 معهد الدراسات والبحوث البيئية
 قسم التنمية المتواصلة للبيئة

 

 التركيب المحصولى في األراضي الصحراويةتوصيف مقرر 
 

التنمية المتواصلة للبيئة وإدارة مشروعاتها /                                              :البرنامج أو البرامج التي يقدم من خاللها المقرر
 الدكتوراه

 المقرر إجباري/ اختياري: اختيارى
 تواصلة للبيئة وإدارة مشروعاتهاملتنمية الا : القسم الذي يقدم البرنامج

 تواصلة للبيئة وإدارة مشروعاتهامالتنمية ال : القسم الذي يقدم المقرر
 دكتوراه : السنة الدراسية/ المستوى
 تاريخ اعتماد المواصفات

 (أ) البيانات األساسية
 DE058  الكود:     التركيب المحصولى في األراضي الصحراوية العنوان:

  1المحاضرة: 2 :التدريسية عاتالسا
 2المجموع: 2العملي: :رشاد الخاصحصص اإل

 (ب) البيانات المهنية
 : األهداف العامة للمقرر الدراسي -1

  تعريف الطالب ماهية التركيب المحصولى بصفة عامة وفى مصر بصفة خاصة.
  كيفية المحافظة على خصوبة التربةتعليم الطالب  
 يم دورة زراعية ذات مردود إقتصادىإكساب الطالب مهارة تصم 

 
 :النتائج التعليمية المستهدفة -2

 لمقررمخرجات التعلم ل لبرنامجل مخرجات التعلم البند
يحدد ما هى التأثيرات    2/1/2 :والفهم ةالمعرف -2-1

البيئية ألنشطة االنتاج المختلفة 
 وتأثرها باألنشطة البشرية . 

إدراك الطال������ب أهمي������ة   2/1/2/1
 .ثيف الزراعيالتك

المعرف���ة بفوائ���د ال���دورة   2/1/2/2
 الزراعية.

يدرك مدى مساهمة  2/1/6
موضوع الدراسة لتنمية المعرفة 
 وحل المشاكل في البيئة المحيطة.

ي���درك كف���اءة المحاص���يل  2/1/6/1
 فى إستغالل الطاقة الضوئية.

 
0B2/1/7  يربط بين المعرفة

والمهارات المكتسبة من برنامج 
لتعزيز األنشطة البيئية الدراسة 

والمهنية والمواطنة والمسؤولية عن 
 المحيط الذي يعيش ويعمل فيه. 

يتع����رف عل����ى العوام����ل  2/1/7/1
 البيئية المحيطة بالنبات.

يستنتج التاثيرات التى  2/1/7/2
تحدثها العوامل البيئية على إنتاجية 

المحاصيل وعالقتها بالتركيب 
 المحصولي.

  هنية:المهارات الذ -2-2
يطبق المعرفة والفه�م عل�ى    2/2/6

المش��اكل المعق��دة والمتع��ددة األبع��اد 
ف���ي س���ياقات مألوف���ة وغي���ر مألوف���ة 

قدرة الطالب علي التمييز  2/2/6/1
التركيب المحصولى والدورة بين 

 .الزراعية
يقترح الطالب دورة  2/2/6/2
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 لمقررمخرجات التعلم ل لبرنامجل مخرجات التعلم البند
بغرض إجالء الرؤى وتقديم الحلول 

 والمقترحات الغير نمطية .
 .  راعية مناسبةز

1B2/2/7  يخطط وينفذ آليات وأدوات
بشان عملية االستدامة بغرض 

الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقييم 
 اآلثار البيئية المحتملة .

يناقش أهمية الدورة  2/2/7/1
 الزراعية.

 القدرة عل�ي المقارن�ة ب�ين 2/2/7/2
ال����دورات الزراعي����ة المتبع����ة ف����ي 

 مصر وعالقتها بالبيئية.
المهارات المهنية  -2-3

 والعملية:
يتقن تصميم نظم اإلدارة   2/3/1

 البيئية وتقييم األثر البيئي.
اتق�����ان تص�����ميم ال�����دورة  2/3/1/1

 الزراعية.
يعظم العائد من تطبيق نظم  -2/3/4

 اإلدارة البيئية.
 

يح��������������دد التركي��������������ب  2/3/4/1
المحص������ولي المناس������ب للعوام������ل 

 البيئية.
المختلف��ة  يح��دد الوس��ائل  2/3/4/2

الت���ى تس���تخدم لتقلي���ل التن���افس ب���ين 
 المحاصيل الحقلية.

يت�����درب عل�����ي تحمي�����ل   2/3/4/3
 المحاصيل.

المهارات العامة  -2-4
 والقابلة للنقل:

يقترح تطوير المهارات   2/4/3
الالزمة للتمكن الذاتي و التعلم 

المستمر( مثل العمل بشكل مستقل , 
 وإدارة الوقت , ومهارات التنظيم ).

الق����درة عل����ي التواص����ل  2/4/3/1
 التحليلي  والشفوي.

ينم��ى معارف��ه ومهارات��ه   2/4/3/2
ذاتيا لمواكبة التطورات العالمية ف�ى 

 مجال التركيب المحصولي.
 
3U- المحتويات: 

 /عمليإرشاد محاضرة عدد الساعات الموضوع
 2 1 2 التركيب المحصولى بصفة عامة وفى مصر بصفة خاصة مقدمة : ا

 2 1 2 خ الدورة الزراعيةتاري
 2 1 2 مزايا الدورة  الزراعية

 2 1 2 بقايا المحاصيل السابقة وتأثيرها على خصوبة التربة
 2 1 2 تقييم المحاصيل السابقة

 2 1 2 الزراعة المتكررة
 2 1 2 تصميم الدورات الزراعية

 2 1 2 الدورات الزراعية فى مصر
 2 1 2 الزراعية تصميم الدورات أمثلة ومسائل على

 2 1 2 التجميع الزراعى  وتنظيم الدورة الزراعية
 2 1 2 التنافس بين المحاصيل الحقلية
 2 1 2 التكثيف وتحميل المحاصيل .

 Intercropping           2 1 2تحميل المحاصيل 
 2 1 2 التكثيف وتحميل المحاصيل.علي  أمثلة
 

U4- المقر موضوعاتUر: 
 األسبوع وضوعالم رقم الموضوع

 االول التركيب المحصولى بصفة عامة وفى مصر بصفة خاصة مقدمة : ا 1
 الثاني تاريخ الدورة الزراعية 2
 الثالث  مزايا الدورة  الزراعية 3
 الرابع بقايا المحاصيل السابقة وتأثيرها على خصوبة التربة 4
 الخامس تقييم المحاصيل السابقة 5
 لسادسا الزراعة المتكررة 6
 السابع تصميم الدورات الزراعية 7
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 الثامن الدورات الزراعية فى مصر 8
 التاسع تصميم الدورات الزراعية أمثلة ومسائل على 9
 العاشر التجميع الزراعى  وتنظيم الدورة الزراعية 10
 الحادى عشر التنافس بين المحاصيل الحقلية 11
 شرالثانى ع التكثيف وتحميل المحاصيل . 12
 الثالث عشر           Intercroppingتحميل المحاصيل  13
 الرابع عشر التكثيف وتحميل المحاصيل.علي  أمثلة 14

 
5U- العالقة بين المقرر والبرنامجU: 

 المعايير األكاديمية القياسية 
 المعرفة والفهم

 
 المهارات الذهنية

 
المهارات المهنية 

 والعملية
المهارات العامة 

 قابلة للنقلوال
المع����������������������ايير 
األكاديمي�����������������ة 

الت���ى وللبرن���امج 
المق������رر ق������وم ي
 تحقيقهاب

2/1/2 
2/1/6 
2/1/7 

2/2/6 
2/2/7 
 

2/3/1 
2/3/4 

 

2/4/3   
 

 
6U- مصفوفة مضاهاة نواتج التعلم المستهدفة : 
 

 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 مخرجات التعلم للمقرر موضوعات المقرر
x  x            2/1/2/1   إدراك الطال���������ب

 .أهمية التكثيف الزراعي

هم
الف

 و
فة

عر
الم

 

 x x            2/1/2/2   المعرف����ة بفوائ����د
 .الدورة الزراعية

  x x    
   

    
كف���������اءة  كري���������د 2/1/6/1

المحاص�����يل ف�����ى إس�����تغالل 
 .الطاقة الضوئية

    x x  
   

    
 يتع��������رف عل��������ى 2/1/7/1

العوام����ل البيئي����ة المحيط����ة 
 .تبالنبا

       

x x x 

    

الق���������درة عل���������ي  2/2/7/2
ال������دورات  المقارن������ة ب������ين

مص��ر الزراعي��ة المتبع��ة ف��ي 
 .ةوعالقتها بالبيئي

       

  

x  x   

قدرة الطالب علي  2/2/6/1
التركيب التمييز بين 

المحصولى والدورة 
 .الزراعية

نية
ذه

 ال
ات

هار
الم

 

       
   

 x 
x 

 
 

يقت������رح الطال������ب  2/2/6/2 
 .  زراعية مناسبةدورة 

            x x 2/2/7/1  يناقش أهمية
 .الدورة الزراعية

       

   

 x   

القدرة علي  2/2/7/2
الدورات  المقارنة بين

مصر الزراعية المتبعة في 
 .ةوعالقتها بالبيئي

         x     2/3/1/1  م اتق��������ان تص��������ميم ه ن   
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 .الدورة الزراعية

       
 

x x    x 
التركي������ب  يح������دد 2/3/4/1

 المحص����������ولي المناس����������ب
 لعوامل البيئية.ل

       

x   

    

يح�����دد الوس�����ائل   2/3/4/2
المختلفة التى تس�تخدم لتقلي�ل 
التن�����افس ب�����ين المحاص�����يل 

 .الحقلية
          x  x  2/3/4/3   يت�������درب عل�������ي

 تحميل المحاصيل.

       x x x     
 الق���������درة عل���������ي 2/4/3/1

التواص�������������ل التحليل��������������ي  
 .والشفوي

لة 
قاب

وال
مة 

لعا
ت ا

ارا
مه

ال
قل

للن
 

     x x x     x  

ينم������ى معارف������ه   2/4/3/2
ومهارات�����ه ذاتي������ا لمواكب������ة 
التطورات العالمية فى مجال 

 .التركيب المحصولي
 

 
 

7U-  :طرق التعليم والتعلم 

نواتج التعلم المستهدفة 
 للمقرر

 ليم والتعلمأنشطة التع طرق التعليم والتعلم
رة

ض
حا

الم
 

ض
رو

الع
 و

الم
الف

ا
 

ت
شا

ناق
الم

 

لم 
لتع

ا
نى

او
لتع

ا
 

4T
حل

11T 4TT
كلة

مش
ال

نى 
ذه

 ال
ف

ص
الع

علم 
الت

ت 
عا

رو
مش

 

ار
دو

األ
ب 

لع
 

ب
تو

مك
ل 

مقا
ءة 

قرا
 

ية
علم

ض 
رو

ع
ية 

دان
مي

ة 
حل

ر
الة 

 ح
سة

درا
ية 

اع
ابد

ة 
تاب

ك
 

بة
جر

ت
 

 المعرفه و الفهم

2/1/2/1   x              

2/1/2/2   x              

2/1/6/1  x              

2/1/7/1  x              

2/2/7/2  x              

2/2/6/1  x              

 المهارات الذهنيه

2/2/6/2    x   x      x   

2/2/7/1    x   x      x   

2/2/7/2    x   x      x   

2/3/1/1    x   x      x   

المهارات 
 المهنية

2/3/4/1    x   x    x  x  x 
2/3/4/2     x   x    x  x  x 
2/3/4/3     x   x    x  x  x 

المهارات العامة 
 و المنقولة

2/4/3/1    x         x   

2/4/3/2     x         x   
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8U-  نواتج التعلم المستهدفةلالتقويم طرق: 

 للمقررنواتج التعلم المستهدفة 

 طرق التقويم

ا
رى

حري
الت

ر 
تبا

الخ
وى 

شف
 ال

بار
خت

اال
لى 

عم
 ال

ار
ختب

اال
 

ل 
عما

أ
سنة

ال
 

إمتحانات 
 صغيرة

تقيم  واجبات
 عروض

 مناقشات

 المعرفه و الفهم

2/1/2/1   x       

2/1/2/2   x x  x   x 

2/1/6/1  x       

2/1/7/1  x x  x   x 

2/2/7/2  x x  x   x 

2/2/6/1  x       

 الذهنيهالمهارات 

2/2/6/2  x x  x   x 

2/2/7/1  x x  x   x 

2/2/7/2  x x  x   x 

2/3/1/1  x x  x   x 

 المهارات المهنية
2/3/4/1    x     

2/3/4/2     x     

2/3/4/3     x     

 المنقولةالمهارات العامة و
2/4/3/1    x    x 

2/4/3/2     x    x 

 
9U- الوزن النسبي لكل تقييوتقيم الجدول الزمنى للUم 

 األسبوع النسبة طرق التقيم
 الخامس عشر 60 األختبار النظرى النهائى
 الخامس عشر 10 األختبار الشفوي النهائى

 السابع 10  التقيم العملي لنصف الفصل الدراسى
 الخامس عشر 15 التقيم العملي لنهاية الفصل الدراسى

لعروض تقييم المشاريع والتقارير وا
 أسبوعى 5 والمناقشات والواجبات

 األجمالى
 
 

100% 
 

 
10- Uقائمة المراجع 

 مذكرات المقرر -1
 المحاضرات

 الكتب الضرورية (الكتب الدراسية المقررة)  -2
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 كتب مقترحة -3
 الدورة الزراعية والتكثيف الزراعى        د/صالح الدين عبد الرازق شفشق

 1998   د/عبد الحميد السيد الدبابى                                                
   1980   د/على الخشن       الدورة الزراعية                        -4
 1999المراعى ومحاصيل العلف المصرية  د/ توكل يونس رزق  -5
6- Reference methods of plant analysis by Yash P. kalra 1998 
7- Evolution and adaptation of cereal crops by V.L. Chopra  

 
 اإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم -11
 قاعة محاضرات   •
 السبورة •
 معمل و حاسب آلى  •
 Data Showالـ  •
 وسيلة تقل الطالب للمزارع  •

 
 عادل عبد الهادي عبد هللاد/   منسق المقرر:

 
 توصيف: د/ عادل عبد الهادي عبد هللا

 ابراهيم جازي محمدد/ حازم ح           
 

 نادية حامد البتانونيد/     رئيس القسم
 

 /     التاريخ:  /


	توصيف مقرر التركيب المحصولى في الأراضي الصحراوية
	(أ) البيانات الأساسية
	(ب) البيانات المهنية

	2/2/7 يخطط وينفذ آليات وأدوات بشان عملية الاستدامة بغرض الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقييم الآثار البيئية المحتملة .
	2/1/7 يربط بين المعرفة والمهارات المكتسبة من برنامج الدراسة لتعزيز الأنشطة البيئية والمهنية والمواطنة والمسؤولية عن المحيط الذي يعيش ويعمل فيه. 

