
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 إستصالح األراضى وتنمية الموارد األرضية  
 
التنمية المتواصلة للبيئة وإدارة مشروعاتها /                                              :البرنامج أو البرامج التي يقدم من خاللها المقرر

 الماجستير
 جبارىالمقرر إجباري/ اختياري: ا

وإدارة مشروعاتها التنمية المتواصلة للبيئة : القسم الذي يقدم البرنامج  
وإدارة مشروعاتها التنمية المتواصلة للبيئة : القسم الذي يقدم المقرر  

دكتوراهال : السنة الدراسية/ المستوى  
 تاريخ اعتماد المواصفات

 (أ) البيانات األساسية
     DR023 الكود:     إستصالح األراضى وتنمية الموارد األرضية  العنوان:

1المحاضرة :                   2 :التدريسيةالساعات                           
             2حصص اإلرشاد الخاص:            العملى: 

   

 البيانات المهنية(ب) 

 :األهداف العامة للمقرر) 1
 فهم المضمون العلمى لعملية استصالح األراضى وتنمية الموارد األرضية.  -1-1
 لضمان معرفة كيفية اإلدارة المتكاملة للتربة والتنوع البيولوجى لها  - 1-2

 خصوبة التربة.ستدامة إ
 إيضاح دور الكائنات الدقيقة فى الحفاظ على إنتاجية النظم الزراعية.  -1-3
 اإللمام بالنظم البيولوجية الهامة التى تستخدم فى إستصالح األراضى.  -1-4
قيح الحيوىإتقان تقنية التل  -1-5  
التدريب عل كيفية إنشاء شبكات الرى والصرف.  -1-6  
 
 
 

 نواتج التعلم المستهدفة: )2



نواتج التعلم للبرنامج التى يساهم المقرر  المجال
 فى تحقيقها

استصالح األراضى وتنمية نواتج التعلم لمقرر
 الموارد األرضية

2-
1- 

ا
لمعرفة والفهم

 

لتنمية يعرف المعلومات الالزمة   -1.1.2
   واستدامة الموارد الطبيعية .

يتذكر المضمون األساسى الستصالح األراضى  --2-1-11
 وتنمية الموارد األرضية.

يبين التأثيرات البيئية ألنشطة االنتاج   -2.1.2           
 المختلفة وتأثرها باألنشطة البشرية . 

 

 يحدد انواع األراضى المختلفة وعيوبها.-21--2-1

يمي���ز ويفس���ر من���اهج البح���ث العلم���ي و  -3.1.2        
 أدواته المختلفة . 

 

 يحدد  الطرق المثلي لمعالجة عيوب األراضي. -31--2-1
 يوضح تقنية التلقيح    الحيوى وأهميته. --32 -2-1
يحدد اليات انشاء شبكات الري والصرف في  -2-1-3-3

 االراضي  حديثة االستصالح.
 

يص���ف المب���ادئ األخالقي���ة يش���رح و -4.1.2   
والقانوني���ة للممارس���ات الداعم���ة الس���تدامة 

 البيئة.
 

يشرح النظم البيولوجية الهامة التى تستخدم فى   -41--2-1
 اإلستصالح وأخالقيات تطبيقها.

 

ي�����درك م�����دى مس�����اهمة موض�����وع  -6.1.2   
الدراس��ة لتنمي��ة المعرف��ة وح��ل المش��اكل ف��ي 

 البيئة المحيطة.
 

رف على  كيفية اإلدارة المتكاملة للتربة يتع -61--2-1
والتنوع البيولوجى لها والطرق المثلى لمعالجة العيوب 

 األرضية.
يستنتج المحاصيل المناسبة للزراعة حسب  -2-1-2-6

  .انواع األراضى

2-
2- 

القدرات الذهنية
 

0B2.2.2 –  يحلل ويقيم وينقد المعلومات
 البيئية

 اضى المختلفة وعيوبهاميز بين انواع األري   --2-2-21
 يستنتج الحلول المثلي لمعالجة عيوب األراضي. -22--2-2

يجري الدراسات البحثي�ة المتخصص�ة   – 3.2.2    
 في استدامة البيئة ويقيمها.

     

 يقارن بين النظم البيولوجية المختلفة  -2-2-1-3
 .لتنمية مختلف النظم األرضية المستخدمة فى اإلستصالح 
 

يجمع أدلة عن  التأثير البيئي للمشروعات  – 5.2.2 
التنموي����ة وي����دمجها به����دف ص����ياغة الفرض����يات 

 البيئية.

 يوضح كيفية المحافظة على خصوبة األراضى. -2-2-1-5

يطبق المعرفة والفهم على المشاكل المعقدة -2-2-6      
والمتعددة األبعاد في سياقات مألوف�ة وغي�ر مألوف�ة 

رؤى وتق��ديم الحل��ول ومقترح��ات إج��الء ال��بغ��رض 
 نمطية . غير

 

 يحل المشكالت البيئية الناتجة من عملية -2-2-1-6  
 التلوث البيئى بإستخدام النظم البيولوجية المختلفة . 
 

يخط�ط وينف�ذ آلي�ات وأدوات بش�ان عملي�ة  -2-2-7   
االس��تدامة بغ��رض الحف��اظ عل��ى الم��وارد الطبيعي��ة 

 المحتملة .لبيئية اوتقييم اآلثار 
 

يقارن بين النظم البيولوجية المختلفة المست   1--2-2-7
 لتنمية مختلف النظم األرضية اإلستصالح

يستنتج انواع المحاصيل التى تجود فى كل نوع  -2-2-2-7
 من األراضى.

2-
3- 

المهارات 
المهنية 
والعلمية

يتقن تصميم نظم اإلدارة البيئية  -1.3.2 
يئي.وتقييم األثر الب  

إستخدام النظم البيولوجية المختلفة  يطور طرق -11--2-3
 لتحسين القدرة اإلنتاجية لألراضى المستصلحة.

ينتج اللقاحات الحيوية المختلفة إلستخدامها فى -12--2-3
 اإلستصالح.



 
 المحتويات:) 3
 

/عمليإرشاد محاضرة عدد الساعات الموضوع  
مقدمة:تعريف استصالح األراضي وأسباب  -1

 انخفاض إنتاجية األراضي الضعيفة في مصر.
2 1 2 

التقسيمات المختلفة لعيوب األرض . -2  2 1 2 
استصالح األراضي ذات العيوب الطبيعية  -3

 والكيميائية والحيوية.
4 2 4 

استجابة المحاصيل الفسيولوجية للملوحة  -4
 والقلوية.

2 1 2 

فسيولوجيا محاصيل األراضي الرملية. -5  2 1 2 
نظم الرى والصرف فى األراضى حديثة  -6

 األستصالح.
4 2 4 

ى الملحية انشاء شبكة رى وصرف فى األراض -7
 والرملية.

2 1 2 

أمثلة ومسائل على تصميم شبكة رى وصرف  -8
 باألراضى الملحية والرملية. 

2 1 2 

اإلدارة البيولوجية المتكاملة لألراضى. -9  2 1 2 
 النظم البيولوجية المستخدمة فى اإلستصالح.  -10

 مثبتات النيتروجين •
 مذيبات الفسفور. •

4 2 4 

ي��تمكن م��ن كتاب��ة وتقي��يم التق��ارير البيئي��ة  -2-3-2      
حافظ�ة التي تس�اهم  ف�ي تفعي�ل خط�ط  التنمي�ة والم

 علي البيئة.
 

يستخلص بالتحاليل خصائص التربة الطبيعية  --2-3-21
 والكيميائية

لصون األراضي و  ترح أنسب الحلول يق -22--2-3
 استدامة الرقعة الزراعية

 
يقيم ويعظم العائد من تطبيق نظم  -4.3.2

 اإلدارة البيئية.
يوظف الطرق المختلفة لإلدارة البيولوجية  -41--2-3

 كاملة للتربة.المت
يشخص عيوب التربة ويحدد انسب شبكة رى  -42--2-3

 وصرف.

2-
4- 

ت العامة والمنقولة
المهارا

عداد قواعد بيانات بيئية يتمكن من إ -2 -2-4 
ليه إتكون بمثابة بنك للمعلومات يمكن الرجوع 

ه.وقت الحاج  

لزيادة خصوب يطبق النظم البيولوجية المختلفة  --2-4-21
 مستصلحةاألراضى ال

1B3.- 4.2- المهارات الالزمة للتمكن  يقترح تطوير
،  مستقل والتعلم المستمر(مثل العمل بشكل يالذات

 الوقت , ومهارات التنظيم ). دارةإو

يتقن الطرق واألساليب المختلفة إلنتاج اللقاحات  --2-4-31
 البيولوجية.

 

 مصادر المعلومات ينوع -4.2-.4     
 وبيانية).وعددية  (نصية ولفظية  

 

يستخدم التكنولوجيا الحديثة لحل مشكالت  -41--2-4
 الملوثة.

 



محلالت السيلكات ومحررات  •
 وتاسيوم.الب

 المعالجة البيولوجية والنباتية •
(Bioremediation and phytoremediation) 

انواعاللقاحات الحيوية وطرق اإلنتاج   -11
 والتلقيح المختلفة.

2 1 2 

 28 14 28 اإلجمالى
 



 موضوعات المقرر )4
 
 

 
 

العالقة بين المقرر والبرنامج:) 5  
 

 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  

1-1-2, 
 2-1-2, 
3-1-2,  
4-1-2, 

2-1-6  

2-2-2,  
3-2-2, 
5-2-2,  
6-2-2, 
7-2-2 

1-3-2,  
2- 3-2 
4-3-2 

2-4-2, 
3-4-2, 
4-4-2 

 
 
 
 
 
 

 

رقم 
 الموضوع

 األسبوع الموضوع

نخفاض إنتاجية األراضي مقدمة:تعريف استصالح األراضي وأسباب ا 1
 الضعيفة في مصر

 االول

 الثاني التقسيمات المختلفة لعيوب األرض . 2
الرابع -الثالث  استصالح األراضي ذات العيوب الطبيعية والكيميائية والحيوية. 3  
 الخامس استجابة المحاصيل الفسيولوجية للملوحة والقلوية. 4
 السادس فسيولوجيا محاصيل األراضي الرملية. 5
الثامن -السابع نظم الرى والصرف فى األراضى حديثة األستصالح. 6  
 التاسع انشاء شبكة رى وصرف فى األراضى الملحية والرملية. 7

أمثلة ومسائل على تصميم شبكة رى وصرف باألراضى الملحية  8
 والرملية.

 العاشر

اإلدارة البيولوجية المتكاملة لألراضى. -9 9  الحادى عشر 

10 

 النظم البيولوجية المستخدمة فى اإلستصالح.
مثبتات النيتروجين -  
مذيبات الفسفور. -  
محلالت السيلكات ومحررات البوتاسيوم. -  
المعالجة البيولوجية والنباتية. -  

الثالث عشر -الثانى عشر  

  الرابع عشر انواعاللقاحات الحيوية وطرق اإلنتاج  والتلقيح المختلفة. 11



 
:محتويات المقرر) مصفوفة مخرجات التعلم للمقرر مع 6  
 
 

نواتج التعلم لمقررإستصالح األراضى وتنمية الموارد  المجال
 األرضية

إستصالح األراضى وتنمية الموارد األرضيةمحتويات مقرر   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2-
1- 

ا
لمعرفة والفهم

 

يتذكر المضمون األساسى الستصالح  -2-1-1-1
  األراضى وتنمية الموارد األرضية.

X           

يحدد انواع األراضى المختلفة وعيوبها.-2-1-2-1   X          
يحدد  الطرق المثلي لمعالجة عيوب  -2-1-3-1

 األراضي.
 

  X         

 .ضح تقنية التلقيح الحيوى وأهميتهيو -2-1-3-2
 

          X 

ت الري والصرف في يحدد اليات انشاء شبكا -2-1-3-3
 االراضي  حديثة االستصالح.

      X     

يشرح النظم البيولوجية الهامة التى تستخدم   -2-1-4-1
 فى اإلستصالح وأخالقيات تطبيقها.

         X  

كيفية اإلدارة المتكاملة للتربة يتعرف على   -2-1-6-1
والتنوع البيولوجى لها والطرق المثلى لمعالجة العيوب 

 األرضية.
 

        X   

يستنتج المحاصيل المناسبة للزراعة حسب  -2-1-6-2
 .انواع األراضى

   X X       

2-
2- 

لقدرات الذهنية
 

 يميز بين انواع األراضى المختلفة وعيوبها   -2-2-2-1
 

 X          

لي لمعالجة عيوب يستنتج الحلول المث -2-2-2-2
 األراضي

        X X    

لبيولوجية المختلفة يقارن بين النظم ا  -2-2-3-1
لتنمية مختلف النظم  المستخدمة فى اإلستصالح

 .األرضية

         X  

ظة على خصوبة يوضح كيفية المحاف -2-2-5-1
 األراضى.

        X X X 

يحل المشكالت البيئية الناتجة من عملية  -2-2-6-1
 التلوث البيئى بإستخدام النظم البيولوجية المختلفة .

         X  

 مختلفة المستخد يقارن بين النظم البيولوجية ال -2-2-7-1
 .لتنمية مختلف النظم األرضية اإلستصالح 
 

         X  

 ود فى كلتج يستنتج انواع المحاصيل التى2-7-2-2-
 األراضى. نوع من 

   X X       

2-
3-

  
المهارات 

المهنية 
والعلمية

إستخدام النظم البيولوجية  يطور طرق -2-3-1-1 
لتحسين القدرة اإلنتاجية لألراضى المستصلحة.المختلفة   

         X  

ستخدامها ينتج اللقاحات الحيوية المختلفة إل-2-3-1-2  
 فى اإلستصالح.

          X 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يستخلص بالتحاليل خصائص التربة الطبيعية  -2-3-2-1
 والكيميائية

 

  X         

ون األراضي و لص ترح أنسب الحلول يق -2-3-3-2
 استدامة الرقعة الزراعية

 

      X     

لإلدارة البيولوجية  يوظف الطرق المختلفة -2-3-4-1
 المتكاملة للتربة.

 

        X   

سب شبكة يشخص عيوب التربة ويحدد ان -2-3-4-2  
 رى وصرف.

     X X     

مهارات عامة -2-4
 ومنقولة

لزيادة يطبق النظم البيولوجية المختلفة  -2-4-2-1
 خصوب األراضى المستصلحة

         X  

يتقن الطرق واألساليب المختلفة إلنتاج  --2-4-31
 اللقاحات البيولوجية

 

          X 

 ستخدم التكنولوجيا الحديثة لحل مشكالتي -2-4-4-1
الملوثة. األرض   

    X X   X   



7 (U:مصفوفة مضاهاة نواتج التعلم المستهدفة 

نواتج التعلم المستهدفة لمقرر إستصالح 
 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 األراضى وتنمية الموارد األرضية

1-1-1-2 المعرفة والفهم -2-1  X           
2-1-2-1   X          
2-1-3-1    X         
2-1-3-2            X 
2-1-3-3        X     
2-1-4-1           X  
2-1-6-1          X   
2-1-6-2     X X       

المهارات الذهنية -2-2  2-2-2-1   X          
2-2-2-2          X X    
2-2-3-1           X  
2-2-5-1          X X X 
2-2-6-1           X  
2-2-7-1           X  
2-2-7-2     X X       

المهارات المهنية  -2-3
 والعملية

2-3-1-1           X  
2-3-1-2            X 
2-3-2-1    X         
2-3-3-2        X     
2-3-4-1          X   
2-3-4-2       X X     

العامة المهارات  -2-4
 والقابلة للنقل

2-4-2-1           X  
2-4-3-1            X 
2-4-4-1      X X   X   

 



U:8) طرق التعليم والتعلم 
 

نواتج التعلم المستهدفة 
 للمقرر

 أنشطة التعليم والتعلم طرق التعليم والتعلم
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المعرفه و  -2-1
 الفهم

2-1-1-1  X              

2-1-2-1  X        X      
2-1-3-1  X        X      
2-1-3-2  X        X      
2-1-3-3  X              
2-1-4-1  X X             
2-1-6-1  X              
2-1-6-2  X              

المهارات  -2-2
 الذهنيه

2-2-2-1   X             

2-2-2-2    X   X         

2-2-3-1    X      X      

2-2-5-1    X            

2-2-6-1    X            

2-2-7-1    X      X      

2-2-7-2   X       X      

المهارات  -2-3
 والعملية المهنية

2-3-1-1    X           X 
2-3-1-2    X   X   X      

2-3-2-1    X   X   X     X 
2-3-3-2    X      X      

2-3-4-1    X      X     X 
2-3-4-2    X      X      

المهارات  -2-4
 العامة و المنقولة

2-4-2-1   X       X     X 
2-4-3-1    X           X 
2-4-4-1    X            

 



U9نواتج التعلم المستهدفة) طرق التقويم ل: 

لمقرر نواتج التعلم المستهدفة 
استصالح األراضى وتنمية الموارد 

 األرضية

 طرق التقويم

رى
حري

الت
ر 

تبا
الخ

 ا

وى
شف

 ال
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خت
 اال

لى
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ار

ختب
اال

 

سنة
 ال

مال
أع

 

 المعرفه و الفهم -2-1

2-1-1-1  X X  X 
2-1-2-1  X X  X 
2-1-3-1  X X  X 
2-1-3-2  X X  X 
2-1-3-3  X X  X 
2-1-4-1  X X  X 
2-1-6-1  X X  X 
2-1-6-2  X X  X 

 المهارات الذهنيه -2-2

2-2-2-1  X X X X 
2-2-2-2  X X  X 
2-2-3-1  X X  X 
2-2-5-1  X X  X 
2-2-6-1  X X  X 
2-2-7-1  X X  X 
2-2-7-2  X X  X 

 المهارات المهنية -2-3
 والعملية

2-3-1-1  X X X X 
2-3-1-2  X X  X 
2-3-2-1  X X  X 
2-3-3-2  X X  X 
2-3-4-1  X X X X 
2-3-4-2  X X  X 

المهارات العامة  -2-4
 والمنقولة

2-4-2-1  X X X X 
2-4-3-1  X X X X 
2-4-4-1  X X  X 

 



U10) الجدول الزمنى للتقيم والوزن النسبي لكل تقييم 

 
قائمة المراجع) 11     
مذكرات المقرر -11-1  
المحاضرات -11-2  
كتب مقترحة -11-3  

 
-1  Bagyaraj, D.J. and Rangasswami, G. (2005) Agricultural microbiology Prentice Hall of 

India Private Limited New Delhi. 
-2        Biological Nitrogen Fixation. (Stacey et al., eds, 1992) 
-3  Hand book for rhizobia (Somasegaran, P. and Hoben, H.J. 1994)  
-4  Vincent,J.M,1970  (A manual for the practical study of the root nodule bacteria . 

).1995د/ عبدالمنعم بلبع ( –ناطق الجافة استزراع الصحارى والم -5  
).2001د/ محمد السيد ، د/ منير عبده ( –استصالح األراضى  -6  
).1996د/ يوسف القرش ، د/ ابراهيم سعيد ( –األراضى شبه الجافة والصحراوية  -7  
)1997د/ احمد عبدالكريم( –قانون حماية البيئة  -8  
)2006هد (د/ على مجا –علم البيئة النباتية  -9  

 
المطلوبة للتعليم والتعلم ت) اإلمكانا13  
معامل. -الميدانية للزياراتامكانات مادية  -وبرامج اليكترونية -دعم طباعة –أجهزة ووسائل عرض             

 
 منسق المقرر:

نادية حامد البتانونىد/    
منذر عصفورد/  

                   نادية حامد البتانونيد/  رئيس القسم:
   التاريخ:

 

 األسبوع النسبة طرق التقيم
 نهاية الترم 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

المشاريع والتقارير والعروض  تقييم
 أسبوعى 5 والمناقشات والواجبات

%100 األجمالى   
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