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أھداف المقرر

Course 
objectives



I - األھداف العامة للمقرر الدراسي:



ھذا المقرر تم إعداده لیتناسب مع البرنامج الدراسي لشعبة •
:ویھدف بصفھ أساسیة إلي) الصف الثالث(علوم األراضي 

تنمیة مھارات الدارسین في مجال علوم األراضي لتفھم دور •
.عوامل وعملیات التكوین في التأثیر علىخصائص التربة 

لیتفھم الطالب بشكل صحیح العوامل البیئیة المختلفة وعالقتھا •
.بتطور االراضي 

زیادة قدرة الدارسین علي تفھم عملیات نشؤ األرض وعالقة •
.ذلك بتقسیم األراضي

لیكون الطالب قادرًا علي الفھم الصحیح لقوانین وأساسیات •
تقسیم االراضي وكذلك الطرق المستخدمة لتقسیم االراضي 

..حسب القدرة االنتاجیة وفقا للنظم العالمیة 



II العوائد والمخرجات التعلیمیة المستھدفة من خالل تدریس
:المقرر

:المعارف والفھم -أ•
بعد االنتھاء من دراسة ھذا المقرر یتوقع أن یكون الطالب قادرًا •

:على
التعرف علي اثر عوامل التجویة الطبیعیة والكیماویة وعوامل •

.   وعملیات التكوین البیدوجینیة علي تكوین القطاع األرضي 
.اإللمام باألسس العلمیة وفلسفة التقسیم الطبیعي لالراضي •
یشرح ویناقش دور عملیات التجویة وعوامل وعملیات التكوین •

.في نشوء قطاعات االراضي المختلفة 
یتعرف من خالل فحص قطاعات االراضي على مدى تطور •

.التربة 



:المھارات الذھنیة -ب

یتمكن الطالب من تطبیق المعلومات في الدراسات  •
.العلمیة لالراضي 

یتفھم مشكالت التربة المتعلقة بالتكوین أو االستخدام و  •
.القدرة علي اقتراح الحلول

قادر علي تصمیم وتقییم برامج الستخدام التربة وفقا  •
.للعوامل البیئیة المختلفة 



:المھارات المھنیة والعملیة -جـ

.یتمسك بأخالقیات وآداب المھنة •
یتعرف ویفسر النتائج والمعلومات في مجال علم •

.البیدولجي 
.یتفھم المصطلحات المرتبطة بمجال التخصص •
یتمكن من استخدام وتقییم برامج الكومبیوتر في التعرف  •

.   علي أھم خصائص وصفات األراضي



:المھارات العامة والقابلة للنقل -د

.القدرة علي العمل في فریق علمي•
لدیھ مھارات العرض الفعال لألعمال واألفكار  •

.واالتجاھات 
یقدر األولویات ولدیھ القدرة علي على إدارة الوقت •

.بصورة صحیحة



:المراجع المستخدمة -

مذكرات تكوین وتقسیم وتصنیف األراضي بقسم األراضي جامعة •
.المنصورة

•Text books
الدكتور أحمد فوزي . البیدولوجي نشاة ومورفولوجیا وتقسیم األراضي•

.الناشر عمادة شئون) ١٩٨٧(یوسف
.  مصطفي خضر مصطفي - محمد نجیب حسن.أصول البیدولوجي •

.١٩٧٣المكتب المصري الحدیث للطباعة والنشر 
مصطفى خضر . د. المدخل لدراسة مورفولوجیا وتقسیم األراضي•

.مصر - دار المعارف. مصطفى وفتحي محمد مقلد
•٤. Keys to Soil Taxonomy (2006), 

USDA., pp. 341.


