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                      بنها  :جامعة

 الزرعة : كلية

 (دبلوم: تربية و انتاج تقاوى  ) ررــمق توصيف  
 

 مواصفات المقرر

 )المحاصٌل( دبلوم: تربٌة و انتاج تقاوىلطالب  :البرنامج أو البرامج التً ٌقدم من خاللها المقرر

 رئٌسى عنصر رئٌسً أم ثانوي للبرامج

 محاصٌل :رنامجالقسم الذي ٌقدم الب

 محاصٌل :القسم الذي ٌقدم المقرر

  دبلوم: تربٌة و انتاج تقاوى:  السنة الدراسٌة/ المستوى

 0220/  9 /  1 . :تارٌخ اعتماد المواصفات

 )أ(  البيانات األساسية

   505الكود:  تربية محاصيل ذاتية العنوان:

   65/اسبوع    المجموع:2 العملي:   /اسبوع2المحاضرة:   وحدات 3الساعات المعتمدة:
 /ترم

 )ب(  البٌانات المهنٌة 

 األهداف العامة للمقرر (5
معرفدددة و فهدددم الطدددرة المختلفدددة لتربٌدددة ألمدددداد طدددالب الدبلومدددة ب ٌهددددذ  دددذا المقدددرر

المحاصدددٌل الذاتٌدددة التلقدددٌي و التددددرٌب العملدددى علدددى قٌفٌدددة الدددتحقم فدددى تلقدددٌي و تربٌدددة 
 –األرز  –التقلٌدٌددة و الحدٌثددة لمحاصددٌل )القمددي المحاصددٌل الذاتٌددة بمختلددذ األسددالٌب 

 الفول البلدى ....( –القطن 
 النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر (2

 هاء من  ذا المقرر بنجاح ٌقون الطالب قادر علىنتبعد اال : المعرفة والفهم -أ
 .طبٌعة األز ار و التلقٌي لمحاصٌل ذاتٌة التلقٌي ٌصذ -1-أ
 ربٌة لمختلذ المحاصٌل ذاتٌة التلقٌيأ داذ الت ٌعٌن -0-أ
 الطرة المختلفة للتربٌة للمحاصٌل ذاتٌة التلقٌي ٌتعرذ على -3-أ
 .األسس الوراثٌة لتربٌة محاصٌل ذاتٌة التلقٌي و قٌفٌة األستفادة منها ٌذقر -4–أ

 المهارات الذ نٌة -ب 

مج التربٌة ٌمٌز و ٌنتخب التراقٌب الوراثٌة المختلفة المستخدمة فى برا -1-ب 
  لمحاصٌل ذاتٌة التلقٌي

 ٌحدد أنسب طرٌقة لتربٌة المحاصٌل ذاتٌة التلقٌي -0-ب 
 ٌحلل المقاٌس الوراثٌة المختلفة. –3-ب 

 
 المهارات المهنٌة والعملٌة -أ-ج
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 القطن ... – الفول –الشعٌر  –القمي  ٌجرى التلقٌي الصناعى لمحاصٌل -1- أ-ج 
 لتقٌٌم العدٌد من التراقٌب الوراثٌة ٌطبة أفضل التقنٌات -0- أ-ج 
 .للمحاصٌل ذاتٌة التلقٌي صمم برامج تربٌة مناسبةٌ -3- أ-ج 

 المهارات العامة والقابلة للنقل -ب-ج
 ٌعمل فى فرٌة أو ٌعمل بأقل قدر من اإلشراذ -1- ب-ج 
ٌستخدم الحاسب اآللى فى البحث عن المعلومات سواء قان ذلك باللغة  -0- ب-ج 
 ة أو االنجلٌزٌة.العربٌ

 ٌنظم وٌدٌر الوقت بطرٌقة مناسبة. 3- ب-ج
 ٌتواصل بفاعلٌة مع اآلخرٌن. -4- ب-ج

 ـ محتوى المقرر : 3

ساعات إرشاد  محاضرة /االسبوععدد الساعات الموضوعات التي تم تدريسها فعليا  
دروس أكاديمية / 

 عملية
    المحاضرات

  1 0 خصائص المحاصٌل ذاتٌة التلقٌي
  1 0 شأ المحاصٌل ذاتٌة التلقٌيمن

  1 0 أ داذ التربٌة فى محاصٌل ذاتٌة التلقٌي

  4 0 تربٌة القمي
  1 0 تربٌة الشعٌر
  1 0 تربٌة األرز
  4 0 تربٌة القطن

  1 0 تربٌة الفول البلدى و فول الصوٌا

    الجزء العملى
التلقٌي و األخصاب و طرة التحقم فى 

 تلقٌي محاصٌل ذاتٌة التلقٌي

0 0  

  4 0 أ داذ التربٌة فى محاصٌل ذاتٌة التلقٌي
  4 0 التحقم فى تلقٌي القمي

  4 0 التحقم فى تلقٌي الشعٌر 
  4 0 التحقم فى تلقٌي األرز
  4 0 التحقم فى تلقٌي القطن 

  0 0 التحقم فى تلقٌي الفول البلدى 
  0 0 التحقم فى تلقٌي فول الصوٌا 

المقاٌٌس الوراثٌة فى المحاصٌل ذاتٌة 

 التلقٌي

معامل  –نسبة الخلط  –)القفاءة الوراثٌة 

 االنتخاب ..(

0 0  

 أساليب التعليم والتعلم-4

 المحاضرات -4-1

 التدرٌبات العملٌة -4-0

 التقلفات االخرى )واجبات منزلٌة( -4-3
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 الطلبة أساليب تقييم-5

 المعرفة و الفهم و المهارات الذ نٌةلتقٌٌم   أمتحانات دورٌة -5-1

 المهارات العملٌةلتقٌٌم   أمتحانات عملٌة -5-0

 المعرفة و الفهم و المهارات العامة و القابلة للنقل لتقٌٌم   أمتحانات شفوى -5-3

 المعرفة و الفهم و المهارات الذ نٌةلتقٌٌم   أمتحان نظرى -5-4

 ول التقييمجد
 .10، 0، 4....   األسبوع  .... إمتحانات دورٌة 1التقٌٌم 

 .15..   األسبوع  ......... امتحان عملى 0التقٌٌم 

 .15األسبوع    ............ امتحان شفوى 3التقٌٌم 

 .10 -16األسبوع    ........... امتحان نظرى 4التقٌٌم 

 الوزن النسبي لكل تقييم

 %15 امتحان نصذ السنة/الفصل

 %62 امتحان آخر السنة/الفصل

 %12 متحان الشفوياال

 %15 االمتحان العملً

 %122 المجموع

 أي تقٌٌم تقوٌنً بحت

 قائمة المراجع-6

 مذقرات المقرر -6-1

 محاضرات معدة من أساتذة المادة

 ( بنفس لغة التدرٌس  - القتب الضرورٌة )القتب الدراسٌة المقررة -6-0

1- Allard, R.W. (1960). Principles of plant breeding. John Wiley & 

Sons. Inc. New York, London, Sydney 

 قتب مقترحة -6-3

1- Sleper, D.A. and J.M. Poelmen (2006). Breeding field crops. 

Blackwell puplishing. USA. 

2- Singh, B.D. (1986). Plant breeding principles and methods. 

Kaluni pa Bilishers New Delhi- Ladhiana. India 

 

 مجالت دورٌة، مواقع إنترنت، إلخ -6-4

 مجلة المحاصٌل

 مجلة علوم المحاصٌل

 مجلة تربٌة النبات المصرٌة

www.google.com 

 اإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم-7
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 سبورة بٌضاء -

 طرة عرض حدٌثة -

 حقل أرشادى –صوبة  -

 قٌماوٌات -

 خاصة بالتحقم فى التلقٌيأقٌاس ورقٌة  -

 لوازم المربى -

 حاسب اّلى -

 2002/     9/  5ـ تم مناقشة التوصيف وإعتماده بمجلس القسم المنعقد بتاريخ   

 رئيس القسم                                                          لمقررا استاذ 

 محمد اسماعيل سلوعاإلسم: أ.د.                 على عبد المقصود الحصرىاإلسم: أ.د.   

 التوقيع:      ع:                                                         التوقي 
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