
األھداف العامة للمقرر األھداف العامة للمقرر 
  التغلبالتغلب  وطرقوطرق  أسبابھاأسبابھا  حیثحیث  منمن  مصرمصر  فىفى  السكرالسكر  مشكلةمشكلة  علىعلى  الطالبالطالب  یتعرفیتعرف  أنأن١١..

..علیھاعلیھا
  المنتشرةالمنتشرة  والمتنوعةوالمتنوعة  السكریةالسكریة  المحاصیلالمحاصیل  أھمأھم  علىعلى  التعرفالتعرف  فىفى  الطالبالطالب  مھارةمھارة  تنمیةتنمیة٢٢..

  إنتاجیةإنتاجیة  ومعظمةومعظمة  المحاصیلالمحاصیل  ھذهھذه  إلنتاجإلنتاج  المثلىالمثلى  والطریقةوالطریقة  مصرمصر  فىفى  وكذلكوكذلك  العالمالعالم  فىفى
..منھامنھا  المساحةالمساحة  وحدةوحدة

  إنتاجیةإنتاجیة  لتعظیملتعظیم  المعامالتالمعامالت  أفضلأفضل  تحدیدتحدید  فىفى  جیدةجیدة  مھارةمھارة  ذوذو  خریجخریج  لیكونلیكون  الطالبالطالب  إعدادإعداد٣٣..
..محصولمحصول  كلكل

  الزراعیةالزراعیة  العملیاتالعملیات  بكلبكل  القیامالقیام  فىفى  جیدةجیدة  مھارةمھارة  ذوذو  خریجخریج  لیكونلیكون  الطالبالطالب  إعدادإعداد٤٤..
..المختلفةالمختلفة  للمحاصیلللمحاصیل

  فىفى  ))تبعیةتبعیة  دوندون((  باستقاللیةباستقاللیة  القرارالقرار  إتخاذإتخاذ  علىعلى  القدرةالقدرة  لھلھ  خریجخریج  لیكونلیكون  الطالبالطالب  إعدادإعداد٥٥..
..والمتنوعةوالمتنوعة  السكرالسكر  محاصیلمحاصیل  إنتاجإنتاج  مشاكلمشاكل  حلحل

    والمتنوعةوالمتنوعة  السكرالسكر  محاصیلمحاصیل  إنتاجإنتاج  مجالمجال  فىفى  جیدةجیدة  خبرةخبرة  ذوذو  خریجخریج  لیكونلیكون  الطالبالطالب  إعدادإعداد٦٦..
..المحاصیلالمحاصیل  ھذهھذه  منمن  المتطورةالمتطورة  الخارجىالخارجى  السوقالسوق  إحتیاجاتإحتیاجات  مسایرةمسایرة  علىعلى  وقادرًاوقادرًا

  بمفردهبمفرده  لیسلیس((  المشاریعالمشاریع  بعضبعض  تنفیذتنفیذبب  القیامالقیام  علىعلى  القدرةالقدرة  لھلھ  خریجخریج  لیكونلیكون  الطالبالطالب  إعدادإعداد٧٧..
  عملعمل  ::مثلمثل  والمتنوعةوالمتنوعة  السكرالسكر  محاصیلمحاصیل  إنتاجإنتاج  مجالمجال  فىفى  ))األخریناألخرین  معمع  بالتعاونبالتعاون  ولكنولكن
  للزراعةللزراعة  األرضاألرض  تجھیزتجھیز  منمن  بدایةبدایة  اإلنتاجاإلنتاج  عملیةعملیة  لمتابعةلمتابعة  وإرشادىوإرشادى  إستشارىإستشارى  مكتبمكتب
..المنتجالمنتج  تواجھتواجھ  التىالتى  المشاكلالمشاكل  جمیعجمیع  وحلوحل  والتسویقوالتسویق  الحصادالحصاد  وحتىوحتى

  والمتنوعةوالمتنوعة  السكریةالسكریة  المحاصیلالمحاصیل  أنسبأنسب  إختیارإختیار  علىعلى  القدرةالقدرة  الطالبالطالب  لدىلدى  یكونیكون  أنأن٨٨..
    ..مصرمصر  فىفى  والموجودةوالموجودة  المختلفةالمختلفة  البیئیةالبیئیة  الظروفالظروف  فىفى  للزراعةللزراعة



األھداف المعرفیةاألھداف المعرفیة: : أوًالأوًال
llاآلتىاآلتى  علىعلى  قادرًاقادرًا  الطالبالطالب  یكونیكون  سوفسوف  المقررالمقرر  نھایةنھایة  فىفى::
..المختلفةالمختلفة  المتنوعةالمتنوعة  والمحاصیلوالمحاصیل  السكرالسكر  محاصیلمحاصیل  بینبین  التمییزالتمییز١١..
  والمحاصیلوالمحاصیل  السكرالسكر  محاصیلمحاصیل  منمن  محصولمحصول  أىأى  إلنتاجإلنتاج  المناسبةالمناسبة  المناخیةالمناخیة  الظروفالظروف  معرفةمعرفة٢٢..

..المتنوعةالمتنوعة
  أىأى  إلنتاجإلنتاج  ))التربةالتربة  ملوحةملوحة  ،،  التربةالتربة  حموضةحموضة  ،،  التربةالتربة  نوعنوع((  المناسبةالمناسبة  التربةالتربة  ظروفظروف  معرفةمعرفة٣٣..

..المتنوعةالمتنوعة  والمحاصیلوالمحاصیل  السكرالسكر  محاصیلمحاصیل  منمن  محصولمحصول
..إجرائھاإجرائھا  ومواعیدومواعید  وكیفیةوكیفیة  للزراعةللزراعة  األرضاألرض  لتجھیزلتجھیز  الالزمةالالزمة  العملیاتالعملیات  أنسبأنسب  معرفةمعرفة٤٤..
..محصولمحصول  كلكل  منمن  اإلنتاجیةاإلنتاجیة  عالیةعالیة  الحدیثةالحدیثة  األصنافاألصناف  أھمأھم  معرفةمعرفة٥٥..
..المحصولالمحصول  إنتاجیةإنتاجیة  تعظمتعظم  والتىوالتى  محصولمحصول  لكللكل  المناسبةالمناسبة  التقاوىالتقاوى  كمیةكمیة  تقدیرتقدیر٦٦..
..المساحةالمساحة  لوحدةلوحدة  اإلنتاجیةاإلنتاجیة  تعظمتعظم  والتىوالتى  محصولمحصول  كلكل  لزراعةلزراعة  المثلىالمثلى  المواعیدالمواعید  معرفةمعرفة٧٧..
  تسمیدتسمید  ،،  رىرى  ،،  عزیقعزیق  ،،  ترقیعترقیع  ،،  خفخف((  الزراعةالزراعة  بعدبعد  ورعایتھورعایتھ  المحصولالمحصول  خدمةخدمة  عملیاتعملیات  معرفةمعرفة٨٨..

..المحصولالمحصول  إنتاجیةإنتاجیة  لمعظمةلمعظمة  العملیاتالعملیات  ھذهھذه  إجراءإجراء  ومواعیدومواعید  وكیفیةوكیفیة  ))آفاتآفات  مقاومةمقاومة  ،،
..لھالھا  المتكاملةالمتكاملة  المكافحةالمكافحة  وطرقوطرق  محصولمحصول  بكلبكل  المنتشرةالمنتشرة  الحشائشالحشائش  أنواعأنواع  معرفةمعرفة٩٩..

..مكافحتھامكافحتھا  وكیفیةوكیفیة  محصولمحصول  كلكل  تصیبتصیب  التىالتى  والمرضیةوالمرضیة  الحشریةالحشریة  اآلفاتاآلفات  أھمأھم  معرفةمعرفة٠١٠١..

..ههلحصادلحصاد  األمثلاألمثل  المیعادالمیعاد  وتحدیدوتحدید  محصولمحصول  كلكل  نضجنضج  عالماتعالمات  أھمأھم  معرفةمعرفة١١١١..

  الحصادالحصاد  وبعدوبعد  الحصادالحصاد  أثناءأثناء  الفقدالفقد  تقللتقلل  التىالتى  الحدیثةالحدیثة  اآلالتاآلالت  بأستخدامبأستخدام  الحصادالحصاد  كیفیةكیفیة  معرفةمعرفة٢١٢١..
..للتسویقللتسویق  واإلعدادواإلعداد  الحصادالحصاد  تكالیفتكالیف  وتقللوتقلل



األھداف األدائیة المھاریةاألھداف األدائیة المھاریة: : ثانیًاثانیًا
llالتوضیحیةالتوضیحیة  والصوروالصور  والرسوماتوالرسومات  النماذجالنماذج  منمن  مجموعةمجموعة  عرضعرض  وبعدوبعد  المقررالمقرر  نھایةنھایة  فىفى  

  منمن  مجموعةمجموعة  إجتیازإجتیاز  وبعدوبعد  والمتنوعةوالمتنوعة  السكرالسكر  محاصیلمحاصیللل  اإلرشادیةاإلرشادیة  الحقولالحقول  وزیارةوزیارة
::اآلتىاآلتى  علىعلى  قادرًاقادرًا  الطالبالطالب  یصبحیصبح  سوفسوف  اإلختباراتاإلختبارات

  البیئیةالبیئیة  الظروفالظروف  تحتتحت  زراعتھازراعتھا  یمكنیمكن  التىالتى  المختلفةالمختلفة  والمتنوعةوالمتنوعة  السكرالسكر  محاصیلمحاصیل  تحدیدتحدید١١..
..المختلفةالمختلفة

  تجھیزتجھیز((  المناسبةالمناسبة  المواعیدالمواعید  وفىوفى  المثلىالمثلى  بالطریقةبالطریقة  الزراعیةالزراعیة  المعامالتالمعامالت  جمیعجمیع  تطبیقتطبیق٢٢..
  ،،  الزراعةالزراعة  بعدبعد  المحصولالمحصول  ورعایةورعایة  خدمةخدمة  عملیاتعملیات  ،،  الزراعةالزراعة  عملیاتعملیات  ،،  للزراعةللزراعة  األرضاألرض
..))الحصادالحصاد  بعدبعد  المحصولالمحصول  وتجھیزوتجھیز  الحصادالحصاد  عملیاتعملیات

  لكللكل  الزراعیةالزراعیة  المعامالتالمعامالت  جمیعجمیع  تطبیقتطبیق  منمن  إلیھاإلیھا  التوصلالتوصل  تمتم  التىالتى  النتائجالنتائج  تفسیرتفسیر٣٣..
..محصولمحصول

  تعظمتعظم  والتىوالتى  محصولمحصول  لكللكل  المناسبةالمناسبة  الزراعیةالزراعیة  بالمعامالتبالمعامالت  فنیةفنیة  توصیاتتوصیات  إعطاءإعطاء٤٤..
..اإلنتاجیةاإلنتاجیة

  علىعلى  كالقدرةكالقدرة  المحاصیلالمحاصیل  ھذهھذه  إنتاجإنتاج  عملیاتعملیات  فىفى  الحدیثالحدیث  التكنولوجىالتكنولوجى  التطورالتطور  مسایرةمسایرة٥٥..
    ..الحصادالحصاد  وحتىوحتى  الزراعةالزراعة  منمن  الزراعیةالزراعیة  المعامالتالمعامالت  جمیعجمیع  فىفى  الحدیثةالحدیثة  اآلالتاآلالت  إستخدامإستخدام

..المیدانیةالمیدانیة  الزیاراتالزیارات  خاللخالل  منمن  المتطورةالمتطورة  الخارجىالخارجى  السوقالسوق  إحتیاجاتإحتیاجات  مسایرةمسایرة٦٦..

  والمتنوعةوالمتنوعة  السكرالسكر  محاصیلمحاصیل  إنتاجإنتاج  مجالمجال  فىفى  المشاریعالمشاریع  بعضبعض  تنفیذتنفیذ  فىفى  مھارتھمھارتھ  تنمیةتنمیة٧٧..
  للزراعةللزراعة  األرضاألرض  تجھیزتجھیز  منمن  بدایةبدایة  اإلنتاجاإلنتاج  عملیةعملیة  لمتابعةلمتابعة  إستشارىإستشارى  مكتبمكتب  عملعمل  ::مثلمثل

..المنتجالمنتج  تواجھتواجھ  التىالتى  المشاكلالمشاكل  جمیعجمیع  وحلوحل  والتسویقوالتسویق  الحصادالحصاد  وحتىوحتى



األھداف الوجدانیةاألھداف الوجدانیة: : ثالثًاثالثًا
llإنتاجإنتاج  بدراسةبدراسة  القائمالقائم  فىفى  المطلوبةالمطلوبة  اإلیجابیةاإلیجابیة  العاداتالعادات  منمن  مجموعةمجموعة  تنمیةتنمیة  إلىإلى  المقررالمقرر  یھدفیھدف  

  یعملیعمل  أنأن  المطلوبالمطلوب  وھووھو  واألفضلواألفضل  مستقًالمستقًال  بلبل  تابعًاتابعًا  یكونیكون  الال  حتىحتى  والمتنوعةوالمتنوعة  السكرالسكر  محاصیلمحاصیل
::اآلتیةاآلتیة  العاداتالعادات  إكتسابإكتساب  خاللخالل  منمن  وذلكوذلك  المتبادلالمتبادل  التعاملالتعامل  بطریقةبطریقة

..والتخطیطوالتخطیط  والتحلیلوالتحلیل  المنطقىالمنطقى  التفكیرالتفكیر١١..

..اآلخریناآلخرین  منمن  دافعدافع  دوندون  المشكالتالمشكالت  حلحل  علىعلى  القدرةالقدرة  لكلك    أىأى  مبادرًامبادرًا  یكونیكون  أنأن٢٢..

..والنتائجوالنتائج  االنجازاالنجاز  ذھنكذھنك  وفىوفى  تعملتعمل  انان٣٣..

..علیھاعلیھا  المتحصلالمتحصل  المعرفةالمعرفة  یتبعیتبع  أنأن  البدالبد  العملىالعملى  التطبیقالتطبیق  بانبان  االیماناالیمان٤٤..

..بھابھا  المكلفالمكلف  المھامالمھام  إنجازإنجاز  فىفى  رغبةرغبة  دائمًادائمًا  لدیھلدیھ  یكونیكون  أنأن٥٥..

..اآلخریناآلخرین  معمع  والتكاملوالتكامل  المتبادلالمتبادل  التعاونالتعاون٦٦..

..النتائجالنتائج  إنجازإنجاز  علىعلى  الصبرالصبر٧٧..

  العالقةالعالقة  فىفى  ))WinWin--WinWin  یربحیربح  غیركغیرك  ودعودع  إربحإربح((  المشتركالمشترك  الكسبالكسب  بإستراتیجیةبإستراتیجیة  تعملتعمل  أنأن٨٨..
..جماعیًاجماعیًا  والعملوالعمل  اآلخریناآلخرین  معمع

..فالمھمفالمھم  باألھمباألھم  والبدءوالبدء  األولویاتاألولویات  تحدیدتحدید٩٩..
FeedFeed  األثراألثر  إرجاعإرجاع  خاصیةخاصیة  تكونتكون  أنأن٠١٠١.. BackBack  المحیطینالمحیطین  رأىرأى  أخذأخذ  بمعنىبمعنى  ..دائمًادائمًا  دلیلكدلیلك  ھىھى  

..األفضلاألفضل  إلىإلى  مساركمسارك  لتصحیحلتصحیح  ریاضیةریاضیة  بروحبروح  وتقبلھوتقبلھ  األدائىاألدائى  أسلوبكأسلوبك  فىفى  بكبك
..العلمیةالعلمیة  باألمانةباألمانة  یتحلىیتحلى  أنأن١١١١..



  المحتویاتالمحتویات


