
األھداف العامة لمقرراألھداف العامة لمقرر
 العالم فى المنتشرة والزیوت األلیاف محاصیل أھم التعرف فى الطالب مھارة تنمیة١.

  وحدة إنتاجیة ومعظمة المحاصیل ھذه إلنتاج المثلى والطریقة مصر فى وكذلك
.منھا المساحة

  لتعظیم المعامالت أفضل تحدید فى جیدة مھارة ذو خریج لیكون الطالب إعداد٢.
.محصول كل إنتاجیة

 الزراعیة العملیات بكل القیام فى جیدة مھارة ذو خریج لیكون الطالب إعداد٣.
.المختلفة للمحاصیل

 فى )تبعیة دون( باستقاللیة القرار إتخاذ على القدرة لھ خریج لیكون الطالب إعداد٤.
.والزیوت األلیاف محاصیل إنتاج مشاكل حل

  والزیوت األلیاف محاصیل إنتاج مجال فى جیدة خبرة ذو خریج لیكون الطالب إعداد٥.
.المحاصیل ھذه من المتطورة الخارجى السوق إحتیاجات مسایرة على وقادرًا

 ولكن بمفرده لیس( المشاریع بعض تنفیذ على القدرة لھ خریج لیكون الطالب إعداد٦.
 مكتب عمل :مثل والزیوت األلیاف محاصیل إنتاج مجال فى )األخرین مع بالتعاون

 وحتى للزراعة األرض تجھیز من بدایة اإلنتاج عملیة لمتابعة وإرشادى إستشارى
.الحیوانات ومربى المنتج تواجھ التى المشاكل جمیع وحل والتسویق الحصاد

  للزراعة والزیوت األلیاف محاصیل أنسب إختیار على القدرة الطالب لدى یكون أن٧.
 .مصر فى والموجودة المختلفة البیئیة الظروف فى



األھداف المعرفیةاألھداف المعرفیة: : أوًالأوًال
lاآلتى على قادرًا الطالب یكون سوف المقرر نھایة فى:

.المختلفة والزیوت األلیاف محاصیل بین التمییز١.

  والزیوت األلیاف محاصیل من محصول أى إلنتاج المناسبة المناخیة الظروف معرفة٢.
.المختلفة

 ومدى )التربة ملوحة ، التربة حموضة ، التربة نوع( المناسبة التربة ظروف معرفة٣.
.المختلفة والزیوت األلیاف محاصیل من محصول ىأ إنتاج على تأثیرھا

.إجرائھا ومواعید وكیفیة للزراعة األرض لتجھیز الالزمة العملیات أنسب معرفة٤.

.محصول كل من اإلنتاجیة عالیة الحدیثة األصناف أھم معرفة٥.

.المحصول إنتاجیة تعظم والتى محصول لكل المناسبة التقاوى كمیة تقدیر٦.

 تعظم والتى والزیوت األلیاف محاصیل من محصول كل لزراعة المثلى المواعید معرفة٧.
.المساحة لوحدة اإلنتاجیة

 ، رى ، عزیق ، ترقیع ، خف( الزراعة بعد ورعایتھ المحصول خدمة عملیات معرفة٨.
.المحصول إنتاجیة لمعظمة ھاإجراء ومواعید وكیفیة )آفات مقاومة ، تسمید

 وكذلك لھا المتكاملة المكافحة وطرق محصول بكل المنتشرة الحشائش أنواع معرفة٩.
.الحشائش ھذه مكافحة فى الحدیثة األسالیب

.مكافحتھا وكیفیة محصول كل تصیب التى والمرضیة الحشریة اآلفات أھم معرفة٠١.

.محصول كل لحش األمثل المیعاد وتحدید محصول كل نضج عالمات أھم معرفة١١.

.الحدیثة اآلالت بأستخدام الحش كیفیة معرفة٢١.



األھداف األدائیة المھاریةاألھداف األدائیة المھاریة: : ثانیًاثانیًا
lوالصور والرسومات النماذج من مجموعة عرض وبعد المقرر نھایة فى  

  إجتیاز وبعد والزیوت األلیاف لمحاصیل اإلرشادیة الحقول وزیارة التوضیحیة
:اآلتى على قادرًا الطالب یصبح سوف اإلختبارات من مجموعة

 البیئیة الظروف تحت زراعتھا یمكن التى الجدیدة والزیوت األلیاف محاصیل تحدید١.
.المختلفة

  تجھیز( المناسبة المواعید وفى المثلى بالطریقة الزراعیة المعامالت جمیع تطبیق٢.
 ، الزراعة بعد المحصول ورعایة خدمة عملیات ، الزراعة عملیات ، للزراعة األرض
.)الحصاد بعد المحصول وتجھیز الحصاد عملیات

.محصول لكل الزراعیة المعامالت جمیع تطبیق من إلیھا التوصل تم التى النتائج تفسیر٣.

.اإلنتاجیة تعظم والتى محصول لكل المناسبة الزراعیة بالمعامالت فنیة توصیات إعطاء٤.

  على كالقدرة المحاصیل ھذه إنتاج عملیات فى الحدیث التكنولوجى التطور مسایرة٥.
 .الحصاد وحتى الزراعة من الزراعیة المعامالت جمیع فى الحدیثة اآلالت إستخدام

.المیدانیة الزیارات خالل من المتطورة الخارجى السوق إحتیاجات مسایرة٦.

 :مثل والزیوت األلیاف محاصیل إنتاج مجال فى المشاریع بعض تنفیذ فى مھارتھ تنمیة٧.
 وحتى للزراعة األرض تجھیز من بدایة اإلنتاج عملیة لمتابعة إستشارى مكتب عمل

.المنتج تواجھ التى المشاكل جمیع وحل والتسویق الحصاد



األھداف الوجدانیةاألھداف الوجدانیة: : ثالثًاثالثًا
lالقائم فى المطلوبة اإلیجابیة العادات من مجموعة تنمیة إلى المقرر یھدف 

 واألفضل مستقًال بل تابعًا یكون ال حتى والزیوت األلیاف محاصیل إنتاج بدراسة
 العادات إكتساب خالل من وذلك المتبادل التعامل بطریقة یعمل أن المطلوب وھو
:اآلتیة

.والتخطیط والتحلیل المنطقى التفكیر١.

.اآلخرین من دافع دون المشكالت حل على القدرة ھل  أى مبادرًا یكون أن٢.

.والنتائج االنجاز ھذھن وفى عملی ان٣.

.علیھا المتحصل المعرفة یتبع أن البد العملى التطبیق بان االیمان٤.

.بھا المكلف المھام إنجاز فى رغبة دائمًا لدیھ یكون أن٥.

.اآلخرین مع والتكامل المتبادل التعاون٦.

.النتائج إنجاز على الصبر٧.

 فى )Win-Win یربح غیرك ودع إربح( المشترك الكسب بإستراتیجیة عملی أن٨.
.جماعیًا والعمل اآلخرین مع العالقة

.فالمھم باألھم والبدء األولویات تحدید٩.
Feed األثر إرجاع خاصیة تكون أن٠١. Back بك المحیطین رأى أخذ بمعنى ھدلیل ھى 

.األفضل إلى مسارك لتصحیح ریاضیة بروح وتقبلھ األدائى أسلوبك فى
.العلمیة باألمانة یتحلى أن١١.



المحتویاتالمحتویات



الوحدة األولىالوحدة األولى

األلیافاأللیافمحاصیل محاصیل 
Fiber cropsFiber crops



llوالتىوالتى  مصرمصر  فىفى  المنزرعةالمنزرعة  المحاصیلالمحاصیل  أھمأھم  منمن  األلیافاأللیاف  محاصیلمحاصیل  تعتبرتعتبر  
  ،،  كالقطنكالقطن  اإلستزراعاإلستزراع  وحدیثةوحدیثة  الخصبةالخصبة  األراضىاألراضى  فىفى  زراعتھازراعتھا  یمكنیمكن
  تزرعتزرع  ..الحریرىالحریرى  القطنالقطن  ،،  الجوتالجوت  ،،  الصبارالصبار  ،،  السیسالالسیسال  ،،  الكتانالكتان  ،،  التیلالتیل

  الغزلالغزل  صناعاتصناعات  منمن  العدیدالعدید  فىفى  تستخدمتستخدم  التىالتى  األلیافاأللیاف  علىعلى  للحصولللحصول
  جمیعجمیع  بدراسةبدراسة  الطالبالطالب  یقومیقوم  ..واألسبتةواألسبتة  والحصروالحصر  واألقمشةواألقمشة  والنسیجوالنسیج
  عملیاتعملیات((  تشملتشمل  والتىوالتى  األلیافاأللیاف  محاصیلمحاصیل  لزراعةلزراعة  الزراعیةالزراعیة  العملیاتالعملیات
  الزراعةالزراعة  بعدبعد  المحصولالمحصول  رعایةرعایة  وعملیاتوعملیات  الزراعةالزراعة  قبلقبل  األرضاألرض  تجھیزتجھیز

  لوحدةلوحدة  المثلىالمثلى  النباتیةالنباتیة  والكثافةوالكثافة  وتسمیدوتسمید  ورىورى  وترقیعوترقیع  خفخف  منمن
  ویكونویكون  یجبیجب  كماكما  النباتاتالنباتات  منمن  األلیافاأللیاف  إستخراجإستخراج  طرقطرق  كذلككذلك  ))المساحةالمساحة

  منمن  والھدفوالھدف  الزراعیةالزراعیة  والعملیاتوالعملیات  األصنافاألصناف  بینبین  التمیزالتمیز  علىعلى  قادرقادر
  أنأن  منمن  تمكنةتمكنة  وفعالةوفعالة  بناءةبناءة  مھاراتمھارات  الطالبالطالب  إكسابإكساب  بھدفبھدف  ..إجراءھاإجراءھا

  إلىإلى  المجالالمجال  ھذاھذا  فىفى  النصیحةالنصیحة  وإعطاءوإعطاء  نقلھانقلھا  علىعلى  قادرقادر  یكونیكون
  بھدفبھدف  والخریجوالخریج  المزارعینالمزارعین  بینبین  التعاونالتعاون  تحقیقتحقیق  بھدفبھدف  المزارعینالمزارعین

  اللذیناللذین  الطالبالطالب  إكسابإكساب  ..للمزارعللمزارع  الدخلالدخل  ورفعورفع  اإلنتاجیةاإلنتاجیة  تعظیمتعظیم
  إرشادإرشاد  تؤھلھمتؤھلھم  وعلمیةوعلمیة  فكریةفكریة  مھاراتمھارات  المقررالمقرر  ھذاھذا  یدرسونیدرسون

..الھامةالھامة  األلیافاأللیاف  محاصیلمحاصیل  بإنتاجیةبإنتاجیة  للنھوضللنھوض  المزارعینالمزارعین


