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األهداف العامة للمقرر األهداف العامة للمقرر 
الدراسيالدراسي



  إجراء من يتمكن والمياه األراضى استغالل مشكالت يوضح•
.والمائية األرضية الموارد ادراة مجال فى العملية التطبيقات

  االستغالل اجل من وادارتها والماء التربة صيانة أدوات فهم•
.المائية والموارد لألرض الجيد

  عمليات فى لتحكمل العملية الطرق على التعرف من تمكني•
  والزراعة اإلنتاجية من لمزيد يؤدى مما والتدهور التعرية

المستدامة

بعد االتنتهاء من دراسة هذا المقرر يجب أن يكون بعد االتنتهاء من دراسة هذا المقرر يجب أن يكون 
:  :  الطالب قادراً علىالطالب قادراً على

  وظواهراها ومشاكلها وأسبابها والتدهور التعرية عمليات تحليل•
  .وآثارها



العوائد والمخرجات التعليمية العوائد والمخرجات التعليمية 
المستهدفة من خالل المستهدفة من خالل 

تدريس المقررتدريس المقرر



المعارف والفهمالمعارف والفهم  - - أأ  
                التعريةالتعرية  عواملعوامل  يتعرف على مشكالت األراضى الناتجة عن يتعرف على مشكالت األراضى الناتجة عن ١١..
..الستغاللالستغاللسوء اسوء اووأأ

..يتفهم ميكانيكية عمليات التدهور المختلفةيتفهم ميكانيكية عمليات التدهور المختلفة. . ٢٢

دراة الموارد المائية  دراة الموارد المائية  إإالتربة والتربة و  يدرك المفاهيم الحديثة لصيانةيدرك المفاهيم الحديثة لصيانة. . ٣٣
..واألرضية واألرضية 



المهارات الذهنيةالمهارات الذهنية  - - ب ب 
.يتمكن من تطبيق المعلومات في دراسات التربة والمياه١.

يكون قادرا على تصميم برامج علمية الدارة الموارد المائية  ٢.
  .واألرضية

يستطيع حل المشكالت المرتبطة باستخدام واستغالل األراضى  ٣.
.التنمية المستدامة من اجل



المهنية والعمليةالمهنية والعملية  المهاراتالمهارات  --  جج
..يعرف ويصف ويفسر المصطلحات المرتبطة بمجال التخصصيعرف ويصف ويفسر المصطلحات المرتبطة بمجال التخصص  - - ١١

                
.       .       يقرأ ويفسر المعلومات فى مجال التخصصيقرأ ويفسر المعلومات فى مجال التخصص  - - ٢٢

حل حل التخطيط لالتخطيط لتشخيص وتشخيص والالمكن من استخدام برامج الكمبيوتر والنت فى مكن من استخدام برامج الكمبيوتر والنت فى تتيي  ..٣٣
..  مشكالت األراضىمشكالت األراضى

..قياس والتنبؤ بمعدالت فقد التربة بسبب عوامل التدهور المختلفةقياس والتنبؤ بمعدالت فقد التربة بسبب عوامل التدهور المختلفة  ..٤٤  
                

..يتفهم تأثير العمليات الزراعية على جودة المياةيتفهم تأثير العمليات الزراعية على جودة المياة  ..٥٥



المهارات العامة والقابلة للنقلالمهارات العامة والقابلة للنقل  - - دد
    ..القدرة على العمل فى فريق علمىالقدرة على العمل فى فريق علمى  --١١

                  
..لديه مهارات العرض الفعال لألعمال واألفكار واالتجاهاتلديه مهارات العرض الفعال لألعمال واألفكار واالتجاهات  --٢٢

    ..يقدر األولويات ولديه القدرة على ادراة الوقت بصورة صحيحةيقدر األولويات ولديه القدرة على ادراة الوقت بصورة صحيحة  --٣٣


