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 جامعة بنها 

 كلٌة الزراعة 

(دبلوم: تربٌة و انتاج تقاوى)توصٌف   

 

 مواصفات المقرر :

المحاصٌل البرنامج أو البرامج التى ٌقدم من خاللها المقرر :  

رئٌسً المقرر ٌمثل عنصراً رئٌسٌاً أو ثانوٌاً بالنسبة للبرامج :  

المحاصٌل القسم العلمى المسئول عن البرنامج :  

المحاصٌل المسئول عن تدرٌس المقرر :القسم العلمى   

دبلومة تربٌة وانتاج تقاوي :السنة الدراسٌة / المستوى   

  0220/     9/   1تارٌخ إعتماد توصٌف البرنامج : 

 ) أ ( البٌانات األساسٌة

  

520 :م ح ص :الكود                                تقاوي وفحص البذور :  العنوان   

وحدات3ة :الساعات المعتمد  

0 الدروس العملٌة :                   0 المحاضرة :   

ساعة /تٌرم56ساعات اإلرشاد األكادٌمى :                           المجموع :  

 

 ) ب ( البٌانات المهنٌة

ـ األهداف العامة للمقرر : 1  

للقلاي من حٌث مداد الالل  اللمالرف  االمهلرا  المتلفة  الملافق  الالٌهدف هذا المقرر

لارٌةهل ااهمٌلهل ادرجللهل الدهارهل االااامل الاٌئٌ  اللً لؤثر عفً انللجهل ااالتلالرا  

 المامفٌ  اللً لحكم عفً جادلهل ااكثلرهل اارق لتزٌنهل 

ـ النتائج التعلٌمٌة المستهدفة للمقرر : 0  

 أ ـ المعرفة والفهم :

  الجٌدةالمقصاد امااصةل  اللقلاي  ٌذكر مل ها -1-أ



  

2 
 

 ااٌا  االزهلر الاار الاذار ٌصف  2-أ

 الااامل اللً لؤدي الً لدهار اللقلاي ٌلارف عفى -3-أ

 للثٌر الااامل الاٌئٌ  المتلفة  عفً انللج اللقلاي  ٌذكر -4-أ

  اهمٌ  اتلالرا  الاذار فً الحكم عفً جادة اللقلاي ٌلارف عفى -5-أ

 فً مصراهم ارق لتزٌن اللقلاي  ٌلارف عفى -6-أ

 نالظراف المنلسا  للتزٌن الاذار القفٌل الةلقد الحقفى افلقد اللتزٌ ٌذكر -7-أ            

 ار تقاوي المحاصيلكثتياطيات الواجب مراعاتها عند انتاج واحاهم اال يلخص -8-أ          

 ب ـ المهارات الذهنية :

 ٌحدد افضل الارق الملاا  فً لتزٌن اللقلاي -1- 

 الااامل المتلفة  اللً لؤثر عفً عمفٌ  االزهلر ااالثملر فً المحلصٌلٌحدد -2- 

 ٌحفل المتلار الملافق  النتةلض نسا  انال  الاذار احٌاٌلهل-3- 

 ٌتللر انس  الارق لكسر اار السكان فً الاذار -4- 

 ٌحدد افضل ارق مالمف  اللقلاي لمقلام  االمراض اا لزٌلدة المحصال -5- 

 ن اللقلاي الجٌدة االغٌر جٌدةٌقلرن اٌ -6- 

 ٌةرق اٌن االنال  االرضً ااالنال  الهاائً -7- 

ـ المهارات المهنٌة والعملٌة الخاصة بالمقرر : ا-جـ  

 ٌسلتدم افضل الارق اانساهل للتزٌن اللقلاي -1- ا-جـ

 ٌااق افضل مالمال  اللقلاي  لفقضلء عفً االمراض ازٌلدة المحصال -2-ا -جـ

 در  عفً اجراء االتلالرا  المامفٌ  المتلفة  لفلقلايٌل -3-ا -جـ

ـ المهارات العامة : ب-ج  

 ٌكلس  مهلرة الامل الجملعى. -1- ب-ج

 ٌسلةٌد من مهلرة اللالمل مع الحلس  اآللى اشاك  االنلرن . -2-ب -ج

 ٌدٌر الامل اٌنظم الاق  اكةلءة. -3ب -ج

 ٌحلرم اتالقٌل  المهن  -4-ب -ج

                            ٌلااصل اةلعفٌ  مع االترٌن-5-ب -ج          
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ـ محتوى المقرر : 3  

/االسبوععدد الساعات الموضوعات التً تم تدرٌسها فعلٌا   ساعات إرشاد  محاضرة 
دروس أكادٌمٌة / 

 عملٌة

    المحاضرات
  1 2 مقدم 

  1 2 اهمٌ  اللقلاي
  1 2 لدهار اللقلاي
ثر عفً ازهلر المحلصٌلالااامل اللً لؤ  2 2  
  1 2 اللنةس فً الاذار
  1 2 سكان الاذار
  1 2 حٌاٌ  الاذار

  2 2 االنال 
  1 2 لتزٌن اللقلاي
  1 2 مالمف  اللقلاي

  2 2 اكثلر لقلاي المحلصٌل
    الجزء العملى

 2  2 اتذ عٌنل  الاذار
 1  2 لجهٌز عٌن  الةحص
 2  2 اتلالر نقلاة الاذار
 1  2 اتلالر نقلاة الصنف

 2  2 اتلالر االنال 
 1  2 اتلالر السكان
 2  2 اتلالر الحٌاٌ 
 1  2 اتلالر الرااا 

االمرضٌ  اتلالرا  االصلا  الحشرٌ   2  2 

 

ـ أسالٌب التعلٌم والتعلم : 4  

محاضرات نظرٌةـ  1ـ  4  

تدرٌبات عملٌةـ  0ـ  4  

تكلٌفاتـ  3ـ  4  

مٌدانٌةزٌارات ـ  4ـ  4  

ـ أسالٌب تقٌٌم الطالب  5  

 . المارف  االةهم االمهلرا  الذهنٌ           للقٌٌم   .. إملحلنل  دارٌ  -5-1

 . المهلرا  الامفٌ           للقٌٌم   .. املحلنل  عمفٌ  -5-2

 .المارف  االةهم االمهلرا  الالم  االقلاف  لفنقل          للقٌٌم   .... املحلن شةاى -5-3

 .المارف  االةهم االمهلرة الذهنٌ           للقٌٌم   .... ن نظرىإملحل -5-4



  

4 
 

 جدول التقٌٌم :

 .الرااع االثلمناألسااع            .... ..... إملحلنل  دارٌ  1اللقٌٌم 

 . عشر التلمس األسااع          .. ......... املحلن عمفى 2اللقٌٌم 

 . التلمس عشراألسااع           ............ املحلن شةاى 3اللقٌٌم 

 . السلدس عشراألسااع           ............ لحلن نظرىام 4اللقٌٌم 

 

 النسبة المئوٌة لكل تقٌٌم :

% --            امتحان نصف العام / الفصل الدراسى   

%   62    امتحان نهاٌة العام / الفصل الدراسى          

%   12                              اإلمتحان الشفوى    

% 15                   اإلمتحان العملى                  

%  12أعمال السنة / الفصل الدراسى                     

% 5أنواع التقٌٌم األخرى                                

%  122المجموع                                      

 أى تقٌٌم أخر بدون درجات

 قائمة المراجع-6

 مذكرا  المقرر -6-1

 لذ الملدةمحلضرا  ٌادهل اسل

 الكل  الضرارٌ  )الكل  الدراسٌ  المقررة(  -6-2

( محلصدٌل الحقدل، الجدزء 1662مرسى، مصاةى عفى،  عاد الجااد، عادد الاظدٌم أحمدد ) -1

 القلهرة. -مكلا  األنجفا المصرٌ  -اللقلاي -الرااع

 كل  مقلرح  -6-3

McDonaled M.B.2000. Seed priming in: seed technology and its biological basis 

(eds. M. Black and J.D. Bewley). Plenum press, New York.   

 

 مجال  دارٌ ، مااقع إنلرن ، إلخ -6-4

Agronomy Journal, Crop Science, European Journal of Agronomy, Moshtohor 

Annals of Agric., Sci.,  www.Seedbiology.com and www.google.com (seed). 

http://www.seedbiology.com/
http://www.google.com/
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 اإلمكانات المطلوبة للتعلٌم والتعلم-7

اسددٌف  انلقددلل  اأجناٌدد  حدٌثدد  عراٌدد  جهددلز كمٌددالر، جهددلز عددرض اراجكلددار ، مراجددع

 انللج اللقلاي(  لفزٌلرا  المٌدانٌ  )االدارة المركزٌ  لةحص ااعلملد اللقلاي، شركل 

0220/     9/  1ـ تم مناقشة التوصٌف وإعتماده بمجلس القسم المنعقد بتارٌخ    

 رئٌس القسم:                                           استاذ المادة

 ٌل سلوعأ.د/ محمد اسماع                                                         د/ ناصر خمٌس بركات الجٌزاوي

 التوقٌع  التوقٌع

 1/9/2002التارٌخ 


