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 الهرمونات لنباتيه في أنتاج محاصيل الحقل الصحراويه استخدام
/                                              تقويم الموارد الطبيعية والتخطيط لتنميتها :البرنامج أو البرامج التي يقدم من خاللها المقرر

 الدكتوراه
 اختيارىالمقرر إجباري/ اختياري: 

 تقويم الموارد الطبيعية والتخطيط لتنميتها : امجالقسم الذي يقدم البرن
 تقويم الموارد الطبيعية والتخطيط لتنميتها : القسم الذي يقدم المقرر

 دكتوراه : السنة الدراسية/ المستوى
 تاريخ اعتماد المواصفات

 :البيانات األساسية
 EE035  الكود:   إستخدام الهرمونات النباتية فى إنتاج محاصيل الحقل العنوان:

  1 المحاضرة: الساعات المعتمدة:
  2 المجموع: 2 :    العملي :رشاد الخاصحصص اإل

 :البيانات المهنية
 : األهداف العامة للمقرر الدراسي -1

 . بانواع الهرمونات النباتية الطبيعية والمخلقة تعريف الطالب  - 1
 .باهمية هذه الهرمونات لحياة النبات تعريف الطالب    - 2
 .تحديد الفرق بين الهرمون والمادة الغذائية - 3
 ان يتعلم الطالب طرق تقدير الهرمونات الموجودة فى النبات كميا وداللة ذلك - 4

 وربطها بالنمو واالنتاج.
 معرفة التطبيقات العملية الستخدام الهرمونات النباتية المخلقة او المستخلصة - 5

 ف التخزين والعمليات التصنيعيةوكيفية االستفادة منها فى الحقل وفى ظرو
 للمنتجات الزراعية .

 كيفية االستفادة من استخدام الهرمونات النباتية فى مواجهة بعض الظروف البيئية – 6
 المغايرة

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

 الحقائقو نظريات ال   2/1/1 :والفهم ةالمعرف -2-1
والعلوم علوم البيئة المتعلقة ب

وما استحدث األخرى ذات العالقة 
 .عليها

ادراك طبيع������ة عم������ل ان������واع   2/1/1/1
الهرمون������ات النباتي������ة المش������جعة للنم������و 

 والمثبطة للنمو والمؤخرة للنمو.
معرف������ة التركي������ب الكيم������اوى   2/1/1/2

 للهرمونات النباتية المختلفة.
0B2/1/4  ف����������اهيم األساس����������يات والم

 . ةالمتعلقة بتقويم الموارد الطبيعي
طبيع������ة تخلي������ق النب������ات فه������م  2/1/4/1

 .للهرمونات واماكن تخليقها
معرف���ة العالق����ة ب����ين العملي����ات  2/1/4/2

التى يق�����وم به�����ا النب�����ات وب�����ين الحيوي�����ة
 والهرمونات  النباتية المختلفة.
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 لمقررمخرجات التعلم ل لبرنامجل مخرجات التعلم البند
استيعاب وفهم بأساليب  2/1/8

 .ةأدارة الظواهر البيئية المختلف

 

يتع����رف عل����ى الت����اثيرات الت����ى  2/1/8/1
تح�����دثها العوام�����ل البيئي�����ة عل�����ى عم�����ل 

 الهرمونات النباتية المختلفة.
ي����ذكر الط����رق المختلف����ة الت����ى  2/1/8/2

تس���تخدم فيه���ا الهرمون���ات النباتي���ة لتقلي���ل 
 األثر البيئى على المحاصيل وإنتاجيتها.

ات تقدير وتحليل التأثير 2/2/3 المهارات الذهنية: -2-2
الفيزيائية واالقتصادية 
واالجتماعية والصحية المترتبة 

على الظواهر                                         
 البيئية.

قدرة الطالب علي أن يق�ارن ب�ين  2/2/3/1
 المختلفة.الهرمونات النباتية أنواع 

ب��ين ام��اكن تخلي��ق يمي��ز الطال��ب  2/2/3/2
 الهرمونات المختلفة وطبيعة عملها.

 بالبراهين واألدلةاالستدالل  2/2/9
 .في مناقشاته وحواراته

 

يستنتج الطالب مراحل الحساسية  2/2/9/1
للظ���روف البيئي���ة وب���ين ف���ي حي���اة النب���ات 
 .تركيز الهرمون به

أنس��ب الط��رق الس��تخدام يس��تنتج  2/2/9/2
الهرمونات النباتية بغرض الحد م�ن األث�ار 

 البيئية السلبية.
المهنية المهارات  -2-3

 والعملية:
المهارات المهنية إتقان  2/3/1

 تقويماألساسية والحديثة في مجال 
 . الموارد الطبيعية

اس�����تخدام ادارة الطال�����ب  ي�����تقن 2/3/1/1
األثر البيئى عل�ى  وتقييمالهرمونات النباتية 

 .المحاصيل وإنتاجيتها

أبحاث تطبيقية  وتنفيذ إعداد 2/3/6
الت مختلفة يمكن نشرها فى المج

العلمية المتخصصة أو عرضها فى 
 .مؤتمرات دولية

1B2/3/6/1 ادارة اس����تخدام  الطال����ب  يجي����د
بغ��رض زي��ادة انتاجي��ة الهرمون��ات النباتي��ة 

 .المحاصيل
2B2/3/6/2  ي����تقن االدارة البيئي����ة الس����تخدام

الهرمون��ات النباتي���ة بغ���رض تقلي���ل األث���ار 
 البيئية السلبية لها.

المهارات العامة -2-4
 للنقل: والقابلة

امتالك مهارات أدارة   2/4/9
المشاريع واألعمال التجارية 
 المتعلقة بالظواهر البيئية المختلفة.

3B2/4/9/1  ينم���ى معارف���ه ومهارات���ه ذاتي���ا
لمواكب���ة التط���ورات العالمي���ة ف���ى مج���ال 
إس���تخدام الهرمون����ات النباتي����ة ف����ى إنت����اج 

 محاصيل.
 

 :المحتويات -3
 /عمليإرشاد محاضرة عدد الساعات الموضوع

 2 1 2 الخاصة بالهرمونات النباتية بعض التعريفاتمقدمة :
 2 1 2 تأوال: مشجعات النمو : األكسينا

التأثيرات الفسيولوجية لالكسينات وإستخدامتها فى مجال 
 المحاصيل

2 1 2 

 2 1 2 الجبرلينات
 2 1 2 السيتوكينينات

 2 1 2 اإليثيلين
 2 1 2 ثانيا: مثبطات النمو 

 2 1 2 األبسيسكحمض 
 2 1 2 مؤخرات النمو

 2 1 2 العالقة بين التسميد األزوتى وهرمونات النمو
 2 1 2 تأثير العوامل البيئية والوراثية على محتوى السيتوكينين

 2 1 2 بعض الحقائق حول التنظيم الهرمونى 
التطبيقات العملية لمنظمات النمو والعمليات الزراعية 

 المختلفة 
2 1 2 
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 المقرر: موضوعات -4
 األسبوع الموضوع الموضوع رقم

 االول الخاصة بالهرمونات النباتية بعض التعريفاتمقدمة : 1
 الثاني أوال: مشجعات النمو : األكسينلت 2

التأثيرات الفسيولوجية لالكسينات وإستخدامتها فى مجال  3
 المحاصيل

 الثالث 

 الرابع الجبرلينات 4
 الخامس السيتوكينينات 5
 السادس اإليثيلين 6
 السابع ثانيا: مثبطات النمو  7
 الثامن امتحان منتصف الفصل الدراسي 8
 التاسع حمض األبسيسك 9
 العاشر مؤخرات النمو 10
 الحادى عشر العالقة بين التسميد األزوتى وهرمونات النمو 11
 الثانى عشر نتأثير العوامل البيئية والوراثية على محتوى السيتوكيني 12
 الثالث عشر بعض الحقائق حول التنظيم الهرمونى  13

التطبيقات العملية لمنظمات النمو والعمليات الزراعية  14
 المختلفة 

 الرابع عشر

 
 العالقة بين المقرر والبرنامج: -5
 المعايير األكاديمية القياسية 

 المعرفة والفهم
 

 المهارات الذهنية
 

المهارات المهنية 
 عمليةوال

المهارات العامة 
 والقابلة للنقل

المع����������������������ايير 
األكاديمي�����������������ة 

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

2/1/1 
2/1/4 
2/1/8 

2/2/3 
2/2/9 

2/3/1 
2/3/6 

 
 

2/4/9 
 

 
 مكونات المقرر: -6

 االجمالى العلوم األخرى المواد المتخصصة العلوم اإلنسانية واالجتماعية  العلوم األساسية

25% - 75 % - 100 % 
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 مصفوفة مضاهاة نواتج التعلم المستهدفة:  -7
 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 مخرجات التعلم للمقرر موضوعات المقرر

x  x     

   

    

طبيع����ة تخلي����ق فه����م  2/1/2/1
النب�����ات للهرمون�����ات وام�����اكن 

 .تخليقها
معرف���ة العالق���ة ب���ين  2/1/2/2

التى يق��وم به��ا العملي�ات الحيوي��ة
النب������ات وب������ين والهرمون������ات  

 النباتية المختلفة.

هم
الف

 و
فة

عر
الم

 

 x x     
   

    
طبيع����ة تخلي����ق فه����م  2/1/4/1

النب�����ات للهرمون�����ات وام�����اكن 
 .تخليقها

  x x    
   

    
معرف���ة العالق���ة ب���ين  2/1/4/2

التى يق��وم به��ا العملي�ات الحيوي��ة
النب������ات وب������ين والهرمون������ات  

 ختلفة.النباتية الم

    x x  
   

    
يتع�����������رف عل�����������ى  2/1/8/1

التاثيرات الت�ى تح�دثها العوام�ل 
البيئي��ة عل��ى عم��ل الهرمون��ات 

 النباتية المختلفة.

       

x x x 

    

ي����������ذكر الط�����������رق  2/1/8/2
المختلف����ة الت����ى تس����تخدم فيه����ا 
الهرمونات النباتية لتقلي�ل األث�ر 
البيئ��������ى عل��������ى المحاص��������يل 

 وإنتاجيتها.

       
  

x  x   
قدرة الطالب علي أن  2/2/3/1

الهرمون���ات يق��ارن ب���ين أن���واع 
 .المختلفةالنباتية 

نية
ذه

 ال
ات

هار
الم

 

       
   

 x 
x 

 
 

 
4B2/2/3/2  ب���ين يمي���ز الطال���ب

ام������اكن تخلي������ق الهرمون������ات 
 المختلفة وطبيعة عملها.

       
   

  x x 
يس��������تنتج الطال��������ب  2/2/9/1

مراح����ل الحساس����ية ف����ي حي����اة 
لظ��روف البيئي��ة وب��ين لالنب��ات 

 .تركيز الهرمون به

       
   

 x   
أنسب الطرق يستنتج  2/2/9/2

الس���تخدام الهرمون���ات النباتي���ة 
بغرض الح�د م�ن األث�ار البيئي�ة 

 السلبية.

       
  x 

    
ادارة الطال����ب  ي����تقن 2/3/1/1

اس����تخدام الهرمون����ات النباتي����ة 
األث�����ر البيئ�����ى عل�����ى  وتقي�����يم

 هاالمحاصيل وإنتاجيت

لية
عم

وال
ة 

هني
الم

ت 
ارا

مه
ال

 

       
 

x x    x 
5B2/3/6/1 ادارة  الطال���ب  يجي���د

الهرمون����ات النباتي����ة اس����تخدام 
بغ��������رض زي��������ادة انتاجي���������ة 

 .المحاصيل

       
x   

    
ي����تقن االدارة البيئي����ة  2/3/6/2

الس���تخدام الهرمون���ات النباتي���ة 
بغ����رض تقلي����ل األث����ار البيئي����ة 

 السلبية لها.
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       x x x     

ينم����������ى معارف����������ه  2/4/9/1
ومهارات�������ه ذاتي�������ا لمواكب�������ة 
التط��ورات العالمي��ة ف��ى مج��ال 
إستخدام الهرمونات النباتية ف�ى 

مة   إنتاج محاصيل
لعا

ا
لة 

قاب
وال

 

 
 طرق التعليم والتعلم:  -8

نواتج التعلم المستهدفة 
 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
 

5T
حل

11T 5TT
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
 الفهمو 

2/1/1/1 x              

2/1/1/2 x  x   x      x   
2/1/4/1 x              
2/1/4/2 x  x   x      x   
2/1/8/1 x  x   x         

2/1/8/2 x              

المهارات 
 الذهنيه

2/2/3/1 x  x   x      x   

6B2/2/3/2 x  x   x      x   

2/2/9/1 x  x   x      x   

2/2/9/2 x  x   x      x   

المهارات 
 المهنية

2/3/1/1   x   x    x  x   
7B2/3/6/1   x   x    x  x   

2/3/6/2   x   x    x  x   
المهارات 
العامة و 
 المنقولة

2/4/9/1   
x 

        
x 

 
 

 
 :نواتج التعلم المستهدفةالتقويم لطرق  -9

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر

 طرق التقويم

ر 
تبا

الخ
ا

رى
ري

تح
ال

ر  
تبا

الخ
ا

وى
شف

ال
ر  

تبا
الخ

ا
لى

عم
ال

 

 أعمال السنة

إمتحانات 
 صغيرة

تقيم  واجبات
 عروض

 مناقشات

 المعرفه و الفهم

2/1/1/1 x       
2/1/1/2 x x  x   x 
2/1/4/1 x       
2/1/4/2 x x  x   x 
2/1/8/1 x x  x   x 
2/1/8/2 x x  x   x 

 المهارات الذهنيه

2/2/3/1        
8B2/2/3/2 x x  x   x 

2/2/9/1 x x  x   x 
2/2/9/2 x x  x   x 
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 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر

 طرق التقويم

ر 
تبا

الخ
ا

رى
ري

تح
ال

ر  
تبا

الخ
ا

وى
شف

ال
ر  

تبا
الخ

ا
لى

عم
ال

 

 أعمال السنة

إمتحانات 
 صغيرة

تقيم  واجبات
 عروض

 مناقشات

 المهارات المهنية
2/3/1/1   x     

9B2/3/6/1   x     
2/3/6/2   x     

 x    x   2/4/9/1 المنقولةالمهارات العامة و

 الوزن النسبي لكل تقييموالجدول الزمنى للتقيم  -10
 األسبوع النسبة طرق التقيم

 الخامس عشر 60 األختبار النظرى النهائى
 الخامس عشر 10 وي النهائىاألختبار الشف

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

تقييم المشاريع والتقارير والعروض 
 أسبوعى 5 والمناقشات والواجبات

  %100 األجمالى

 قائمة المراجع -11
Seed Ecology, Fenner, M. , Chapman & Hall, London,1985. 
2- Plant Ecology, Crqwley,M.,. Blackwell Scientific  

3TFarr, Daniel (2002). Indicator Species. in Encyclopedia of Environmetrics (eds. 
A H El-Sharaawi and W W Piegorsch), John Wiley & Sons, Ltd.. 3T6TUISBNU6T3T 3T6TU978-0-
471-89997-6U6T                ) 

           M, F. Azzazi. (2010) Morphological Studies of the Pollen Grains of Wadi El- 
Natrun Plants West Delta – Egypt: UVol 294, No. 3-4U, 239-251pp. Plant Syst Evol,   
Springer.  

 
1- Abd El- Fattah, R. I. (1994) Plant indicators to habitat conditions in Sharkiya 

Province. Egypt, J. Bot. 34. No 2, p. 177-198. 
2- Ayyad, M. A. and Ammar, M. Y. (1974) Vegetation and environment of 

Western Mediterranean coastal land of Egypt. II. The habitat pf inland ridges. J. 
Ecol., 62, (2), p. 439- 456.  

3- Birks, H. J. B. (1979) The use of pollen analysis in the reconstruction of past 
climates. (Eds. H. H. Lamb et al.) Univ of East Anglia Norwich. 

4- Lihong, X. U, Hongyan, Liu., Xinzheng, Chu, and Kai. Su. (2005) Desert 
vegetation patterns at the Northern Foot of Tianshan Mountains: The role of 
soil conditions. Flora, GMBH. Vol, 201. IssueI, p. 44-50. 

 اإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم -12
  Data Showالـ  -معمل  - السبورة – قاعة محاضرات

 عادل عبد الهادي عبد هللاد/   منسق المقرر:
 التنمية المتواصلة للبيئة وادارة مشروعاتهاقسم  -أستاذ المحاصيل المساعد 
 توصيف: د/ عادل عبد الهادي عبد هللا

 ابراهيم د/ حازم حجازي محمد           
 /        التاريخ:  /         الحويطى أحمد محمدد/     رئيس القسم

http://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-0-471-89997-6
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-0-471-89997-6
http://www.springerlink.com/content/0378-2697/294/3-4/
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