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 بنهاجامعة 

 الزراعةكلٌة 

 دبلومةمقرر توصٌف
 مواصفات المقرر

 جمٌع البرامج: البرنامج أو البرامج التً ٌقدم من خاللها المقرر

 : اختٌارى لجمٌع البرامجعنصر رئٌسً أم ثانوي للبرامج

 : المحاصٌلالقسم الذي ٌقدم المقرر

 دبلومة  تربٌة وانتاج تقاوي: السنة الدراسٌة/ المستوى

 1/9/2002:ٌخ اعتماد المواصفاتتار

 )أ(  البٌانات األساسٌة

512م ح ص الكود:               فسٌولوجٌا التقاوي العنوان:

  

  2 المحاضرة: 3الساعات المعتمدة:

 ساعة /تٌرم56 المجموع:       2 العملً:            :رااد الااصحصص اإل

 )ب(  البٌانات المهنٌة

 األهداف العامة للمقرر-1

بالعملٌددددات  متعلقددددة متقدمددددة مهدددداراتومعددددارا بامددددداد ال الدددد  الٌهدددددا اددددذا المقرر 

وتداوراا والعوامل البٌئٌة التً تؤثر علً  ونضجها التقاويلت ور المختلفة الفسٌولوجٌة

 حكم علً جودتها واكثاراا واالختبارات المعملٌة التً ت انتاجها

 النتائج التعلٌمٌة المستهدفة للمقرر-2

 أن : ذا المقر ٌكون ال ال  قادرا علىبنهاٌة ا

  المعرفة والفهم -أ

 االزاار وت ور البذور بٌعة  ٌصا -1-أ

 العوامل التً تؤدي الً تداور التقاويب ٌذكر -2-أ

 العوامل البٌئٌة المختلفة علً انتاج التقاوي تاثٌر  ٌتعرا على -3-أ

  ة التقاوياامٌة اختبارات البذور فً الحكم علً جود ٌتعرا على -4-أ

  رق تخزٌن التقاوي فً مصراام  ٌذكر -5-أ

 المهارات الذهنٌة -ب

 فً تخزٌن التقاويافضل ال رق المتبعة ٌحدد  -1- 

 .عملٌة االزاار واالثمار فً المحاصٌلٌحدد العوامل المختلفة التً تؤثر علً -2- 

 .بانخفاض نسبة انبات البذور وحٌوٌتهاٌحلل المخا ر المتعلقة -3- 
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 .ورال رق لكسر  ور السكون فً البذٌختار انس   -4- 

 .معاملة التقاوي لمقاومة االمراض او لزٌادة المحصولٌحدد افضل  رق  -5- 

 .ٌقارن بٌن التقاوي الجٌدة والغٌر جٌدة -6- 

 المهارات المهنٌة والعملٌة -أ-ج

 بال رق المختلفة.ٌختبر التقاوى معملٌا  -1- أ-ج

االمراض وزٌادة للقضاء علً بالكثٌر من المعامالت وى ٌعامل التقا  -2- أ-ج

 المحصول

 المهارات العامة والقابلة للنقل -ب-ج

 .ٌكت  التقارٌر ب رٌقة علمٌة -1- ب-ج

 ٌدٌر الذات وٌحترم اآلخرٌن. -2- ب-ج

 ـ محتوى المقرر : 3 

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

 عملٌة
    المحاضرات

  1 2 مقدمة
  1 2 تكون البذور وت وراا

  1 2 كمٌاء البذور
العوامل التً تؤثر علً ازاار 

 المحاصٌل
2 2  

  1 2 التنفس فً البذور
  1 2 سكون البذور
  1 2 حٌوٌة البذور

  2 2 االنبات
  1 2 اختبارات البذور
  1 2 معاملة التقاوي

  2 2 داور التقاوي واسبابةت
    الجزء العملى

 2  2 اخذ عٌنات البذور
 1  2 تجهٌز عٌنة الفحص
 2  2 اختبار نقاوة البذور
 1  2 اختبار نقاوة الصنا

 2  2 اختبار االنبات
 1  2 اختبار السكون
 2  2 اختبار الحٌوٌة
 1  2 اختبار الر وبة

 2  2 اختبارات االصابة الحشرٌة

 أسالٌب التعلٌم والتعلم -4

  ............... محاضرات نظرٌة -4-1

  .................. تدرٌبات عملٌة  -4-2

  .......................... تكلٌفات  -4-3

 أسالٌب تقٌٌم الطلبة-5

 . المعرفة والفهم والمهارات الذانٌةلتقٌٌم    . إمتحانات دورٌة -5-1
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 . المهارات العملٌةلتقٌٌم    .. امتحانات عملٌة -5-2

 .والمهارات العامة والقابلة للنقلالمعرفة والفهم لتقٌٌم    .... امتحان شفوى -5-3

 .المعرفة والفهم والمهارة الذانٌةلتقٌٌم    ... إمتحان نظرى -5-4

 جدول التقٌٌم

 .2، 4األسبوع    .... .... إمتحانات دورٌة 1التقٌٌم 

 .15األسبوع    .. ......... امتحان عملى 2التقٌٌم 

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

 .12 -16ع األسبو   ........... امتحان نظرى 4التقٌٌم 

 الوزن النسبً لكل تقٌٌم

 % ات دورٌةامتحان

 %60 امتحان آخر السنة/الفصل

 %10 االمتحان الشفوي

 %30 االمتحان العملً

 % أعمال السنة/الفصل

 % أنواع التقٌٌم األخرى

 %100 المجموع

 أي تقٌٌم تكوٌنً بحت

 قائمة المراجع-6

 مذكرات المقرر -6-1

 محاضرات ٌعداا استاذ المادة

 الكت  الضرورٌة )الكت  الدراسٌة المقررة(  -6-2

( محاصددٌل الحقددل، 1962مرسددى، مصدد فى علددى،  عبددد الجددواد، عبددد العظددٌم أحمددد ) -1

 القاارة. -مكتبة األنجلو المصرٌة -التقاوي -الجزء الرابع

 كت  مقترحة -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.   

 

 مجالت دورٌة، مواقع إنترنت، إلخ -6-4

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

Annals of Agric., Sci.,  www.Seedbiology.com and www.google.com 

(seed). 

 اإلمكانات المطلوبة للتعلٌم والتعلم-7

http://www.seedbiology.com/
http://www.google.com/
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وسدٌلة انتقدال  أجنبٌدة حدٌثدةو عربٌدة ، مراجدع جهاز كمٌوتر، جهداز عدرض بروجكتدور

 اوي( )االدارة المركزٌة لفحص واعتماد التقاوي، شركات انتاج التق للزٌارات المٌدانٌة

 2002/    9/  1ـ تم مناقاة التوصٌف وإعتماده بمجلس القسم المنعقد بتارٌخ  

 المقرر: استاذ

 ناصر امٌس بركات الجٌزاويد/ 

 رئٌس القسم:                                                               التوقٌع

 محمد اسماعٌل سلوعأ.د/                                                        

 التوقٌع 

 2010/     2/  1التارٌخ:  

 

 


