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 التركيب المحصولى في األراضي الصحراويةتوصيف مقرر 
 

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

 المقرر إجباري/ اختياري: اختيارى
 تواصلة للبيئة وإدارة مشروعاتهامتنمية الال : القسم الذي يقدم البرنامج

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

 (أ) البيانات األساسية
 DPO012 الكود:     التركيب المحصولى في األراضي الصحراوية العنوان:

  1المحاضرة: 2 ات المعتمدة:الساع
 2المجموع: 2العملي: :رشاد الخاصحصص اإل

 (ب) البيانات المهنية
 : األهداف العامة للمقرر الدراسي -1
  تعريف الطالب ماهية التركيب المحصولى بصفة عامة وفى مصر بصفة خاصة. -
 .خصوبة التربةبقايا المحاصيل السابقة وتأثيرها على  تأثير الزراعة المتكررة وتعليم   -
 إكساب الطالب مهارة تصميم دورة زراعية ذات مردود إقتصادى - 
 التعرف علي تكثيف وتحميل المحاصيل -
      

 :النتائج التعليمية المستهدفة -2
 لمقررمخرجات التعلم ل لبرنامجل مخرجات التعلم البند

يوضح المعلومات الالزمة   2/1/1 :والفهم ةالمعرف -2-1
  امة الموارد الطبيعية .لتنمية واستد

   

الطال����ب أهمي����ة  ي����درك  2/1/1/1
 .التكثيف الزراعي

فوائ�����د ال�����دورة يع�����رف   2/1/1/2
 الزراعية.

يحدد مناهج البحث العلمي و  2/1/3
 أدواته المختلفة . 

 
 

بقاي��������ا  ت��������أثير ي��������درك 2/1/3/1
المحاص��يل الس��ابقة وتأثيره��ا عل��ى 

 .خصوبة التربة
 

0B2/1/5 ودة في يفسر معايير الج
الممارسة المهنية لتنمية البيئة 

 واستدامتها.

 المحاصيل السابقة يقيم 2/1/5/1
يستنتج التاثيرات التى  2/1/5/2

على  الزراعة المتكررة تحدثها
 .إنتاجية المحاصيل 

  المهارات الذهنية: -2-2
يمي���ز النظري���ات والنم���اذج    2/2/1

ة عانواع وطبي يميز 2/2/1/1
 التنافس بين المحاصيل
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 لمقررمخرجات التعلم ل لبرنامجل مخرجات التعلم البند
يقترح الطالب دورة  2/2/1/2 والمفاهيم البيئية.

 .  زراعية مناسبة
1B2/2/2  يحلل ويقيم وينقد المعلومات

 البيئية .
يناقش أهمية الدورة  2/2/2/1

 الزراعية.
ال�����دورات  ب�����ين يق�����ارن 2/2/2/2

الزراعي������ة المتبع������ة ف������ي مص������ر 
 وعالقتها بالبيئية.

المهارات المهنية  -2-3
 والعملية:

يتقن تصميم نظم اإلدارة   2/3/1
 البيئية وتقييم األثر البيئي.

تص������ميم ال������دورة  ي�����تقن 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.
يح��دد الوس��ائل المختلف��ة   2/3/4/2

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

 تحميل المحاصيل.يتقن   2/3/4/3
المهارات العامة  -2-4

 والقابلة للنقل:
مصادر المعلومات  ينوع  2/4/4

 وبيانية).(نصية ولفظية وعددية 
 ينم���ى معارف���ه ومهارات���ه 2/4/4/1

ذاتيا لمواكبة التطورات العالمية ف�ى 
و القدرة  التركيب المحصولي مجال

تواص��ل والعم��ل عل��ى األتص��ال وال
  في فريق

 
U4- المحتويات: 

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

 2 1 2 تاريخ الدورة الزراعية
 2 1 2 مزايا الدورة  الزراعية

 2 1 2 بقايا المحاصيل السابقة وتأثيرها على خصوبة التربة
 2 1 2 ييم المحاصيل السابقةتق

 2 1 2 الزراعة المتكررة
 2 1 2 تصميم الدورات الزراعية

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

 2 1 2 التجميع الزراعى  وتنظيم الدورة الزراعية
 2 1 2 التنافس بين المحاصيل الحقلية

 2 1 2 ل المحاصيل .التكثيف وتحمي
 Intercropping           2 1 2تحميل المحاصيل 

 2 1 2 التكثيف وتحميل المحاصيل.علي  أمثلة
 

U5- المقر موضوعاتUر: 
 األسبوع الموضوع الموضوع رقم

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

 
U6- لعالقة بين المقرر والبرنامجاU: 

 المعايير األكاديمية القياسية 
 المعرفة والفهم

 
 المهارات الذهنية

 
المهارات المهنية 

 والعملية
المهارات العامة 

 والقابلة للنقل
المع����������������������ايير 
األكاديمي�����������������ة 

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

2/1/1 
2/1/2 
2/1/5 

2/2/1 
2/2/2 
 

2/3/1 
2/3/4 

 

2/4/4   
 

 
 

U7- 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            2/1/1/1   الطال�����ب  ي�����درك

 .أهمية التكثيف الزراعي

هم
الف

 و
فة

عر
الم

 

 x x            2/1/1/2  فوائ��������د يع��������رف
 الدورة الزراعية.

  x x    
   

    
بقايا  تأثير يدرك 2/1/3/1

المحاصيل السابقة وتأثيرها 
 .على خصوبة التربة

    x x         2/1/5/1 المحاصيل  يقيم
 السابقة

       

x x x 

    

يس���تنتج الت���اثيرات  2/1/5/2
الزراع�������ة  الت�������ى تح�������دثها

عل������ى إنتاجي������ة  المتك������ررة
 .المحاصيل 

       
  

x  x   
ان����������واع  يمي����������ز 2/2/1/1

وطبيغ�������ة التن��������افس ب��������ين 
 المحاصيل

نية
ذه

 ال
ات

هار
الم

 

       
   

 x 
x 

 
 

 
يقت������رح الطال������ب  2/2/1/2

 .  دورة زراعية مناسبة

            x x 2/2/2/1  ين��������اقش أهمي��������ة
 الدورة الزراعية.

       
   

 x   
 ب�����������ين يق�����������ارن 2/2/2/2

ال���دورات الزراعي���ة المتبع���ة 
 ة.في مصر وعالقتها بالبيئي

         x     2/3/1/1 تصميم  يتقن
الم  الدورة الزراعية. هن ة   
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x x    x 
يحدد التركيب  2/3/4/1

المحصولي المناسب 
 للعوامل البيئية.

       

x   

    

يحدد الوسائل   2/3/4/2
المختلفة التى تستخدم لتقليل 

التنافس بين المحاصيل 
 الحقلية.

          x  x  2/3/4/3  تحمي��������ل  ي��������تقن
 المحاصيل.

       x x x     

ينم�������ى معارف�������ه  2/4/4/1
ذاتي������ا لمواكب������ة  ومهارات�����ه

 التطورات العالمية فى مجال
و  التركي��������ب المحص��������ولي

الق�������درة عل�������ى األتص�������ال 
مة  والتواصل والعمل في فريق

لعا
ت ا

ارا
مه

ال
قل

للن
ة 

ابل
الق

و
 

 
 

 طرق التعليم والتعلم:  -8

تج التعلم المستهدفة نوا
 للمقرر

 أنشطة التعليم والتعلم 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
 

 الفهمالمعرفه و 

2/1/1/1   x              

2/1/1/2   x              

2/1/2/1  x              

2/1/5/1  x              

2/2/1/2  x              

2/2/2/1. x              

 المهارات الذهنيه

2/2/2/2  x              

2/2/2/1    x   x         

2/2/2/2    x x x x         

2/2/2/3   x x  x         

المهارات 
 المهنية

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

المهارات العامة 
 و المنقولة

2/3/4/3     x   x    x    x 

2/4/4/1    x         x   
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 :نواتج التعلم المستهدفةلالتقويم طرق  -9

 للمقررنواتج التعلم المستهدفة 

 طرق التقويم

رى
حري

الت
ر 

تبا
الخ

ا
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

2/1/1/1   x       

2/1/1/2   x x  x   x 

2/1/2/1  x       

2/1/5/1  x x  x   x 

2/2/1/2  x x  x   x 

2/2/2/1. x       

 المهارات الذهنيه

2/2/2/2  x x  x   x 

2/2/2/1  x x  x   x 

2/2/2/2  x x  x   x 

2/2/2/3 x x  x   x 

 المهارات المهنية
2/3/1/1    x     

2/3/4/1    x     

2/3/4/2     x     

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

2/4/4/1    x    x 

 
 الوزن النسبي لكل تقييمالجدول الزمنى للتقيم و -10

 
 زمن التقييم الوزن النسبي/ تقييم طرق التقيم

 بعد نهاية األسبوع الخامس عشر %60 األختبار التحريري  النهائى

 األسبوع الخامس عشر %15 األختبار الشفوي النهائى
 – والتقارير-ة (تقيم المشاريعاألختبار متعددة ألعمال السن

من األسبوع الثالث الي األسبوع  %15 مناقشات قصيرة خالل المحاضرة ....) –عروض تقدمية 
 الثالث عشر

 الرابع عشر 10 التقيم العملي لنهاية الفصل الدراسى
 األجمالى 100% 

 
 قائمة المراجع -11

 
 .  1986و االنجل –محمد السيد رضوان  –اساسيات الزراعة الحقلية  -
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 .  1980 –على على الخشن  –الجزء االول  –انتاج المحاصيل  -
 

 الدورة الزراعية والتكثيف الزراعى        د/صالح الدين عبد الرازق شفشق
 1998   د/عبد الحميد السيد الدبابى                                                

  
 1999وكل يونس رزق المراعى ومحاصيل العلف المصرية  د/ ت -

12-  
 اإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم -13
 قاعة محاضرات   •
 السبورة •
 معمل و حاسب آلى  •
 Data Showالـ  •
 المزرعة •

 
 عادل عبد الهادي عبد هللاد/   منسق المقرر:

 
 توصيف: د/ عادل عبد الهادي عبد هللا

 ابراهيم د/ حازم حجازي محمد           
 

 حامد البتانونينادية د./   رئيس القسم
 
 

 /      التاريخ:  /
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