
 
 الزراعة الدقيقة

 
/                                              والتخطيط لتنميتهاالموارد الطبيعية  تقويم :البرنامج أو البرامج التي يقدم من خاللها المقرر

 ماجستير 
 اختيارىأجباري أم اختيارى: 

  والتخطيط لتنميتهاالموارد الطبيعية  تقويم : القسم الذي يقدم البرنامج
 والتخطيط لتنميتهاالموارد الطبيعية  تقويم : : القسم الذي يقدم المقرر

 ماجستير  : السنة الدراسية/ المستوى
 تاريخ اعتماد المواصفات

 (أ) البيانات األساسية
 EMO18 الكود:الزراعة الدقيقة                                                 العنوان:   

  1المحاضرة: 2الساعات المعتمدة:
 2المجموع: 2العملي: 

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

 يعرف الطالب الطرق الغير الهدامة المختلفة في المجال الزراعي.  •
 .بدل من الطرق التقلدية ذات التكلفة العاليةالطرق الغير الهدامة المختلفة احالل  •
ومميزات الطرق الغير الهدامة حة للمقارنة بين الطرق التقليدية معلومات واض لدي الطالبيتكون  •

 وعيوب كل طريقة والقدرة على االختيار بين البدائل
 ادارة المزارع ذات المساحات الواسعة فييستخدم الطرق الغير الهدامة المختلفة  •
•  

 :النتائج التعليمية المستهدفة -2

 لمقررل مخرجات التعلم لبرنامجل مخرجات التعلم البند
فه��م النظري��ات واألساس��يات  2/1/1 :والفهم ةالمعرف -أ

والحق������ائق والمف������اهيم المتعلق������ة 
بتق���ويم الم���وارد الطبيعي���ة وعل���وم 

 .البيئة المرتبطة بها

يع�����������رف الطال�����������ب   -2/1/1/1
بالطرق أساسيات والمفاهيم المتعلقة 

  الغير الهدامة المختلفة
يعرف الطالب النظريات  -2/1/1/2

 لكل  جهاز  و األساسيات
 

يع���رف التط���ورات العلمي���ة  2/1/5
والط���رق المنهجي���ة المتقدم���ة ف���ى 

 التقويم البيئىمجال 

عن كاف�ة يتعرف الطالب  -2/1/5/1
الغير هدام للنبات و أنواع المجسات 

 التربة
المعلوم��ات البيئي��ة   تحلي��ل 1\2\2 المهارات الذهنية: -ب

  المختلفة
الطال�����ب عل�����ي  يق�����در – 2/2/1/1

المتحص����ل عليه����ا البيان����ات  تحلي����ل
 المختلفةالبرامج  باستخدام 

بف��در الطال���ب م��ن خ���الل  2/2/7/1مخاطر الممارس�ات  يكتشف7 \2\2
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 لمقررل مخرجات التعلم لبرنامجل مخرجات التعلم البند
البيئي�����ة المختلف�����ة ف�����ى مختل�����ف 

 األنظمة البيئية
ه���ذه الط���رق الكش���ف المبك���ر ع���ن 
النقص المبك�ر ف�ي المحت�وي الم�ائي 

 والنيتروجين للنبات 
بف��در الطال���ب م��ن خ���الل  2/2/7/2

هذه الط�رق الكش�ف ع�ن التغي�ر ف�ي 
الملوح������ة و المحت������وي المحت������وي 

 المائى للتربة
المهارات المهنية  -ت

 :والعملية
المهارات  اتقان 2/3/1

لتقويم التأثيرات المختلفة 
 .البيئية المختلفة

. 

المه��ارات  ي��تقن الطال��ب -2/3/1/1
 المختلف�����ة للتعام�����ل م�����ع األجه�����زة

 المستخدمة
ل��ي تحلي��ل ع يق��در الطال��ب 2/3/1/2

بواس��طة اس��تخدام  البيان��ات المجمع��ة 
 المختلفةالبرامج 

الط�������رق واألدوات  تقي�������يم 2/3/4
الت���أثيرات  المس���تخدمة ف���ي قي���اس

 البيئية المختلفة

عل������ي  يق������در الطال������ب -2/3/4/1
المقارن�����ة ب�����ين الط�����رق التقليدي�����ة 

الغي�����ر هدام�����ة للنب�����ات والط�����رق 
 والتربة

المهارات العامة  -ث
 :والقابلة للنقل

الوس�������������ائل  يس�������������تخدم 4/2 /2
معالج���ة  التكنولوجي���ة الحديث���ة ف���ى
 الظواهر البيئية المختلفة.

البرامج  يستخدم الطالب  -2/4/2/1
  بكفائه  لتحليل البيانات

قيادة فريق العمل   4/4 /2
 البيئي

 

العم��ل ف��ي فري��ق بحث��ي  -2/4/4/1
س��واء بالمعم��ل أو المي��دان والق��درة 

تع�ديل علي التكيف م�ع المتغي�رات و
 الخطط

 

3- Uالمحتويات: 
 /عمليإرشاد محاضرة عدد الساعات الموضوع

مقدمة عن الزراعة الدقيقة و التعرف علي طرق األستشعار عن بعد 
  المستخدمة

2 1 2 

 تطبيقات نظام األستشعار السلبي والفاعل ونظم المعلومات المكانية
 ي النباتاتفي تحديد نسبة النيتروجين وكذلك الكلورفيل ف والجغرافيا

   

4 2 4 

تطبيقات نظام االستشعار السلبي والفاعل ونظم المعلومات المكانية 
 والجغرافيا في تحديد االجهاد المائي والمحتوي المائي للنباتات

4 2 4 

تطبيقات نظام األستشعار السلبي والفاعل ونظم المعلومات المكانية 
 حة األوراقوالجغرافيا في تحديد كمية الكساء الخضري و مسا

4 2 4 

تطبيقات نظام الليزر المحث للكلورفيل ونظم المعلومات المكانية  
والجغرافيا في تحديد نسبة النيتروجين والمحتوي المائي للنباتات       

                                                         
  

4 2 4 

الطيفية و الفلورسينس االنعكاساتمؤشرات   
  

2 1 2 

 تطبيقات الصور الحرارية المحث للكلورفيل ونظم المعلومات المكانية
 في تحديد االجهاد المائي والمحتوي المائي للنباتات والجغرافيا

2 1 2 

تطبيقات نظام التوصيل الكهربي ونظم المعلومات المكانية والجغرافيا 
 في تحديد ملوحة وقوام التربة

4 2 4 

 2 1 2  في قياس نسبة الكلورفيل spad meterتطبيقات  في 
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4- Uالمقر موضوعاتUر: 
 األسبوع الموضوع الموضوع رقم

مقدمة عن الزراعة الدقيقة و التعرف علي طرق األستشعار  1
  عن بعد المستخدمة

 االول

2 

تطبيقات نظام األستشعار السلبي والفاعل ونظم المعلومات 
وكذلك  المكانية والجغرافيا في تحديد نسبة النيتروجين

 الكلورفيل في النباتات
   

 الثالث -الثاني

3 
تطبيقات نظام األستشعار السلبي والفاعل ونظم المعلومات 
المكانية والجغرافيا في تحديد االجهاد المائي والمحتوي المائي 
 للنباتات

 الخامس -الرابع 

4 
تطبيقات نظام األستشعار السلبي والفاعل ونظم المعلومات 

جغرافيا في تحديد كمية الكساء الخضري و مساحة المكانية وال
 األوراق

 السابع -السادس 

5 
تطبيقات نظام الليزر المحث للكلورفيل ونظم المعلومات  

المكانية والجغرافيا في تحديد نسبة النيتروجين والمحتوي 
 المائي للنباتات                                                           

 التاسع -الثامن 

 مؤشرات األنعكاسات الطيفية و الفلورسينس 6
 

 العاشر

7 
تطبيقات الصور الحرارية المحث للكلورفيل ونظم المعلومات 
المكانية والجغرافيا في تحديد االجهاد المائي والمحتوي المائي 

 للنباتات

 الحادي عشر 

نية تطبيقات نظام التوصيل الكهربي ونظم المعلومات المكا 8
 والجغرافيا في تحديد ملوحة وقوام التربة

الثال�����ث  –الث�����اني عش�����ر 
 عشر

 الرابع عشر  في قياس نسبة الكلورفيل spad meterتطبيقات  في  9
 
 
5- U:العالقة بين المقرر والبرنامج 
 المعايير األكاديمية القياسية 

 المعرفة والفهم
 

 المهارات الذهنية
 

المهارات المهنية 
 والعملية

هارات العامة الم
 والقابلة للنقل

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

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

2/1/1 
2/1/5 

 

2/2/1 
2/2/7 

 

2/3/1 
2/3/4 

1/4/2 
2/4/4 
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6- Uمصفوفة مضاهاة نواتج التعلم المستهدفة : 
 موضوعات المقرر لمقررل مخرجات التعلم

 األول الثانى الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن التاسع
رف

مع
ال

 ة
هم

الف
و

 
يعرف الطالب أساس�يات 
والمف���������اهيم المتعلق���������ة 
ب���الطرق الغي���ر الهدام���ة 

 المختلفة
 

 

       X 

يتع����رف الطال����ب ع�����ن 
كاف����ة أن����واع المجس����ات 
الغي����ر ه����دام للنب����ات و 

 التربة
X 

X X X X X X X X 

    
نية

ذه
 ال

ات
هار

الم
 

يقدر الطالب علي تحلي�ل 
حصل عليها البيانات المت

باس��������تخدام  الب��������رامج 
 المختلفة

X 
X X X X X X X  

بف��در الطال��ب م��ن خ��الل 
ه�����ذه الط�����رق الكش�����ف 
المبك�����ر ع�����ن ال�����نقص 
المبك����ر ف����ي المحت����وي 
الم������ائي والنيت������روجين 

 للنبات

 

 

X X X X X   

بف��در الطال��ب م��ن خ��الل 
هذه الطرق الكش�ف ع�ن 
التغي����ر ف����ي الملوح����ة و 
المحت��������وي المحت��������وي 

 المائى للتربة

 X  

  

    

لية
عم

وال
ية 

مهن
 ال

ت
را

مها
ال

 

المه��ارات  ي��تقن الطال��ب
المختلف����ة للتعام����ل م����ع 

 X  األجهزة المستخدمة
X X X X X X X  

عل�����ي  يق�����در الطال�����ب  
تحلي�ل البيان�ات المجمع�ة 
بواس����������طة اس����������تخدام  

 المختلفةالبرامج 
 

X 

X X X X X X X  

يق������در الطال������ب عل������ي 
المقارن����ة ب����ين الط����رق 

والط��رق الغي��ر التقليدي��ة 
 هدامة للنبات والتربة

    
   

  

المهارات العامة 
 والقابلة للنقل

يس���������تخدم الطال���������ب   
الب�رامج لتحلي�ل البيان��ات 

 بكفائه  
X 

X X X X X X X  

العم��ل ف��ي فري��ق بحث��ي 
س���������واء بالمعم����������ل أو 
المي����دان والق����درة عل����ي 
التكي���ف م���ع المتغي���رات 

 وتعديل الخطط

X 

X X X X X X X  
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7- Uعليم والتعلم: طرق الت 

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
 

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
2/1/1/1 x x x x    x x x     

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

 المهارات الذهنيه
2/2/1/1 x             x 

2/2/7/1 x  x  x      x   x 

2/2/7/2               

 المهارات المهنية
2/3/1/1 x  x x x   x  x x x  x 

2/3/1/2 x  x        x   x 

2/3/4/1               

المهارات العامة 
 و المنقولة

2/4/2/1   x  x      x    

2/4/4/2 x x        x     

 
8- U نواتج التعلم المستهدفةلالتقويم طرق: 

 للمقررنواتج التعلم المستهدفة 

 طرق التقويم

رى
حري

الت
ر 

تبا
الخ

ا
وى 

شف
 ال

بار
خت

اال
 

ر ا
تبا

الخ
ا

لى
عم

ل
 

ل 
عما

أ
سنة

ال
 

تقيم 
 تقرير

تقيم 
 مشروع

تقيم 
 عروض

 مناقشات

 المعرفه و الفهم
2/1/1/1 x x  x  x  

2/1/1/2 x x  x   x 

2/1/5/1 x x  x   x 

 المهارات الذهنيه
2/2/1/1 x   x  x x 

2/2/7/1 x      x 

2/2/7/2 x   x  x x 

 المهارات المهنية
2/3/1/1 x  x    x 

2/3/1/2   x    x 

2/3/4/1 x  x    x 

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

2/4/4/2 x  x   x  
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9- U الوزن النسبي لكل تقييموالجدول الزمنى للتقيم 

 
 األسبوع النسبة ق التقيمرط

 الخامس عشر 60 األختبار النظرى النهائى
 السادس عشر 10 األختبار الشفوي النهائى

 السابع 5 األختبار الشفوي لنصف الفصل الدراسى
 الثامن 3  الفصل الدراسى التقيم العملي لنصف

 السادس عشر 7 التقيم العملي لنهاية الفصل الدراسى
تقيم المشاريع والتقارير والعروض 

 أسبوعى 15 والمناقشات

  %100 األجمالى

 
10- Uقائمة المراجع 

1- Laser science and application in proceedings of the sixth 
international  conference 15- 17 January 2007 Cairo university, 
Egypt. 
 

2- Laser-induced chlorophyll fluorescence sensing as a toll for site-
specific nitrogen fertilizer: evaluation under controlled 
environmental and field condition for maize and wheat. Edit.  
Christian Bredemeier.  
  

3- Hand book of precision agriculture: principles and applications (crop 
science). Edit.  Ancha Srinivasan. 
 

 مجالت دورية، مواقع إنترنت، إلخ
 

• Remote Sensing in agriculture 
• Precision Agriculture 

 
11- U مطلوبة للتعليم والتعلماإلمكانات ال 

1- A passive reflectance sensor for measuring between 300 to 2500 nm 
2- Active reflectance sensor for measuring between 300 to 1100 nm 
3- Laser induced chlorophyll fluorescence sensor  

 4- Spad meter  
5- Near infrared temperature sensor 
6- Thermal graphic camera  
7- GPS  

 صالح السيد محمد السيدد/   منسق المقرر:
 

 محمد أحمد الحويطىد/ رئيس القسم:
 /                  /                 التاريخ: 
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	(ب) البيانات المهنية

