
 

 

 

 

  

 بنها                 :جامعة

          الزرعة : كلية

 (دبلوم: تربية و انتاج تقاوى) ررــمق توصيف 
 

 مواصفات المقرر

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

 رئٌسى عنصر رئٌسً أم ثانوي للبرامج

 : محاصٌلنامجالقسم الذي ٌقدم البر

 : محاصٌلالقسم الذي ٌقدم المقرر

  دبلوم: تربٌة و انتاج تقاوى:  السنة الدراسٌة/ المستوى

 0220/   9/   1: .تارٌخ اعتماد المواصفات

 )أ(  البيانات األساسية 

  501 الكود:   تقييم و اختبار نواتج التربية العنوان:

 ساعة /تيرم56المجموع:  2                          :العملي 2                         المحاضرة:

 ) ثالث وحدات( الساعات المعتمدة:

 )ب(  البيانات المهنية                                     

 األهداف العامة للمقرر (0

انتخاب التراكٌب الوراثٌة المبشرة من العشائر  ٌلقً هذا المقرر الضوء علً 

مستوردات(  –طفرات  –انتخاب  –وسائل التربٌة المختلفة )تهجٌن  المختلفة الناتجة باحد

ثم ادخالها فى مقارنة مع االصناف التجارٌة فى تجارب مقارنة مصغرة و مكبرة لتسجٌلها 

 .كأصناف جدٌدة. 

 النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر (2

 المعرفة والفهم -أ

 عقب اجتٌاز الطالب هذا المقرر بنجاح ٌستطٌع أن:

 انتخاب للتراكٌب الوراثٌة المبشرةالطرق  ٌذكر -1-أ 

 .ة المقارنة للتراكٌب الوراثٌة الجٌدة و االصناف التجارٌةٌكٌف ٌتعرف على -0-أ 

كٌفٌة ثبات تلك االصناف الجدٌدة لالمراض و الحشرات و  ٌتعرف على -3-أ 

 .الظروف الجوٌة المعاكسة من حرارة و رطوبة و ملوحة و خالفه

 .تعرف على االختبارات المختلفة لحقل التربٌة و االختبارات الحقٌلةٌ -4-أ 

 المهارات الذهنية -ب 



 

 

 

 

  

االصناف الجدٌدة المبشرة و االصناف الشائعة بأستخدام الطرق بٌن  ٌقارن -1-ب 
 .االحصائٌة المختلفة

ٌقدر على التمٌٌز بٌن االصناف المختلفة عن طرٌق التوصٌف المرفولوجى  -2-ب 
 .تكنولوجىو البٌو

 تقٌٌم و اختبار نواتج التربٌة.حلول للمشاكل التً تواجهه عند  ٌجد -3-ب 

 المهارات المهنية والعملية -أ-ج

 .بتحلٌل التجارب الحقلٌة الخاصة بمقارنة السالالت و االصنافٌقوم  -1- أ-ج 

القٌام باالنتخاب بالتراكٌب الوراثٌة المبشرة الناتجة عن االنعزاالت -0- أ-ج 

 الوراثٌة.

ٌقوم بالتمٌز بٌن السالالت و االصناف المختلفة باستخدام التوصٌف  -3- أ-ج     

 .المرفولوجى

 المهارات العامة والقابلة للنقل -ب-ج

 ٌستخدم مهارات الحاسب بكفاءة. -1- ب-ج 

 ٌكتب التقارٌر.-0- ب-ج 

 ٌفكر بطرٌقة خالقة.-3- ب-ج 

 ـ محتوى المقرر : 3

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

 عملية
    المحاضرات

  0 0 اختبارات حقل التربٌة -1
 0  0 
  6 0 االختبارات الحقلٌة المختلفة -0
 0  6 
تجارب المقارنة المصغرة و  -3

 المكبرة
0 6  

 0  0 هاتنقٌة االصناف و اكثار -4
 0 0  
 4  0 تصمٌم و تحلٌل التجارب  -5
 

التوصٌف المرفولوجى للمحاصٌل 
 المختلفة

0 4 0 

 أساليب التعليم والتعلم-4

 محاضرات -4-1

 دروس عملٌة -4-0

 أوراق بحثٌة -4-3

 أساليب تقييم الطلبة-5

 .المعرفة والفهم و المهارات الذهنٌةلتقٌٌم   اختبارات دورٌة -5-1

 المهارات العملٌةلتقٌٌم   تحان عملًام -5-0



 

 

 

 

  

 المعرفة والفهم و المهارات العامةلتقٌٌم   امتحان شفهً -5-3

 .المعرفة والفهم كلٌةلتقٌٌم   االمتحان النهائً -5-4

 جدول التقييم

 .9، 5األسبوع   اختبارات دورٌة 1التقٌٌم 

 .15األسبوع   امتحان عملً 0التقٌٌم 

 .15ألسبوع ا  امتحان شفهً 3التقٌٌم 

 .10 -16األسبوع   االمتحان النهائً 4التقٌٌم 

 الوزن النسبي لكل تقييم

 % نصف السنة/الفصل اتامتحان

 %62 امتحان آخر السنة/الفصل

 %12 االمتحان الشفوي

 %32 االمتحان العملً

 %تكوٌنٌة  أعمال السنة/الفصل

 % أنواع التقٌٌم األخرى

 %122 المجموع

 أي تقٌٌم تكوٌنً بحت

 قائمة المراجع-6

 مذكرات المقرر -6-1

 مساعدة توزع علً الطالب أوراق مطبوعة

 

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

--- 

 الكتب المقترحة -6-3

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

York, London, Sydney 

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

USA. 

 

 علً الشبكة الدولٌة ومواقع بحث الدورٌات العلمٌة -6-4

1. Crop Science 

2. Agronomy Journal 

3. Euphytica 



 

 

 

 

  

4. www. google. com 

 ماإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعل-7

 سبورة بٌضاء، معمل مجهز، بٌت زجاجً، و كٌماوٌات.
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