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                        بنها :جامعة

             الزراعة :كلٌة

 دراسات عليا   ررــمق توصيف 

 مواصفات المقرر

 جمٌع البرامج :البرنامج أو البرامج التي يقدم من خاللها المقرر

  )محاصٌل( ولباقى البرامج لطالب دكتوراه اختٌاري :عنصر رئيسي أم ثانوي للبرامج

 قسم المحاصٌل :م المقررالقسم الذي يقد

 الدراسات العلٌا :السنة الدراسية/ المستوى

 1001/ 71/ 71 :موافقة مجلس القسمتاريخ 

 )أ(  البٌانات األساسٌة

  662 م ح صالكود:  .تربٌة نبات متقدم العنوان:

 ت() ثالث وحدا الساعات المعتمدة:  / التٌرمساعة 56 المجموع:  2      العملً: 2    المحاضرة:

 )ب(  البٌانات المهنٌة                                            

 األهداف العامة للمقرر (1
يهددده اددذا المقددرر علددط المددام سلبددة الدراسدداا الوليددا بالمودداره و المهدداراا الال مددة لتربيددة 

نداا المحاصيل الحقلية من اجل رفع االنتاجية و تحسين الصفاا النوعية و دراسة و مورفة التباي
 و االختالفاا و تكنيك الخصط و التهجين فط المحاصيل الحقلية المختلفة.

 النتائج التعلٌمٌة المستهدفة للمقرر (2

 أن: بود االنتهاء من اذا المقرر بنجاح يكون السالب قادر علط       
 :  المورفة والفهم -أ
 قوة -عه التضا –علط بوض المصسلحاا فط تربية النباا مثل الجينوم يتوره  -7-أ

 المولماا الج يئية و مفاايم اخرى –السفراا  –الوقم الذكرى  –الهجين      
 االاداه الرئيسية لبرنامج التربية فط المحاصيل الحقلية المختلفة يذكر -1-أ
 السرق التقليدية و التقنياا الحديثة لتربية النباا. يتوره علط -3-أ
 تربية النباا ببأسالياتاا و تفهم عالقتها االساليب المختله لتكاثر النب يذكر  -4-أ

 المهاراا الذانية -ب 

 يحدد أساليب التربية المالئمة لمحصول موين -7-ب 

 نختار أمثل برنامج تربية مناسب لظروه األجهاد مثل الجفاه أرتفاع درجة -2-ب 
 االفاا -الحرارة                     

 ل تجارب تربية النباا.يحلل بوض السرق االحصائية لتحلي – 3-ب 
 يحدد الفروق المظهرية و الوراثية و تقديراا. -4-ب 
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 يحل المشاكل الناتجة عن التهجيناا المتباعدة وراثيا -5-ب 
 المهاراا -ج
 المهاراا المهنية والوملية -أ-ج

 يسبق االساليب المناسبة للتلقيح الصناعط فط المحاصيل الحقلية المختلفة-7-أ-ج 
 سرق الخصط و التسويش فط المحاصيل الحقلية يسبق-1-أ-ج 
 يتوامل مع األجيال االنو الية فط برامج التهجين بمهارة.-3-أ-ج 

 يقدر عمليا الثوابا الوراثية المختلفة الخاصة بتربية النباا -4-أ-ج     

 المهاراا الوامة والقابلة للنقل -ب-ج

 يعمل فى فريق أو يعمل بأقل قدر من اإلشراف -7-ب-ج 

يستخدم الحاسب اآللى فى البحث عن المعمومات سواء كان ذلك بالمغة العربية أو  -1-ب-ج 
 االنجميزية.

 ينظم ويدير الوقت بطريقة مناسبة. 3-ب-ج  
 يتواصل بفاعمية مع اآلخرين. -4-ب-ج  

 المحتوٌات (3

 الموضوع

عدد 
 الساعات/ 

 اسبوع

 محاضرة

ساعات ارشاد 
دروس أكادٌمٌة/ 

 عملٌة

ة و توريفاا للمصسلحاا الهامة مقدم -7
 المتولقة بتربية النباا

1 7 7 

 –أاداه تربية المحاصيل الحقلية مثل القمح  -1
القسن  -الفول البلدى   -االر  –الشوير  –الذرة 

قصب  –فول الصويا  –الكتان  –البرسيم  –
 السكر.

4 1 3 

األنتخاب و التهجين و دوراما فط برامج  -3
 التربية

1 7 1 

سرق التربية المختلفة فط المحاصيل الذاتية  -4
 –الفول البلدى  –األر   –الشوير  –مثل القمح 

 الكتان.

70 5 1 

سرق التربية المختلفة فط المحاصيل الخلسية  -5
 البرسيم. –القصب  –الذرة  –مثل القسن 

8 4 1 

التبايناا المظهرية و الوراثية و عالقتها  -6
 يةباألنتخاب و سرق الترب

1 7 1 

    الج ء الوملط
سرق التكاثر الجنسط و االجنسط فط  -7

 المحاصيل المختلفة
1 7  

أاداه التربية فط المحاصيل المختلفة مثل  -1
الفول البلدى  –الذرة  –االر   –الشوير  -القمح

4 1  



 

 

 

3 

 القصب -فول الصويا  –الكتان  –البرسيم  –

  4 8 التحكم فط تلقيح المحاصيل الذاتية -3

  4 8 التحكم فط تلقيح المحاصيل الخلسية -4

  1 4 عدم التوافق الذاتط و الوقم الذكرى -5

  7 1 حساب درجة التوريث و قوة الهجين -6

 

 أسالٌب التعلٌم والتعلم (4

 المحاضراا -4-7

 التدريباا الوملية -4-1

 التكلفاا االخرى )واجباا من لية( -4-3

 أسالٌب تقٌٌم الطلبة (5

 المورفة و الفهم و المهاراا الذانيةلتقييم   تحاناا دوريةأم -5-7

 المهاراا الومليةلتقييم   أمتحاناا عملية -5-1

 المورفة و الفهم و المهاراا الوامة و القابلة للنقل لتقييم   أمتحاناا شفوى -5-3

 المورفة و الفهم و المهاراا الذانيةلتقييم   أمتحان نظرى -5-4

 جدول التقٌٌم

 .9, 5األسبوع   أمتحان دورى 7ييم التق

 .75األسبوع   أمتحان عملط  1التقييم 

 .75األسبوع   أمتحان شفوى 3التقييم 

 .78 -76األسبوع   أمتحان نظرى 4التقييم 

 الوزن النسبً لكل تقٌٌم

 %30 دورى وعملطامتحان 

 %60 امتحان آخر السنة/الفصل

 %70 االمتحان الشفوي

 % االمتحان الوملي

 % ال السنة/الفصلأعم

 % أنواع التقييم األخرى

 %700 المجموع

 أي تقييم تكويني بحا

 قائمة المراجع (6

 مذكراا المقرر -6-7

 محاضراا مودة من أساتذة المادة

 ( بنفس لغة التدريس  - الكتب الضرورية )الكتب الدراسية المقررة -6-1
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 كتب مقترحة -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. 

3- Singh, B.D. (1986). Plant breeding principles and methods. Kaluni pa 

Bilishers New Delhi- Ladhiana. 

 

 مجالا دورية, مواقع إنترنا, إلخ -6-4

 مجلة المحاصيل

 مجلة علوم المحاصيل

 مجلة تربية النباا المصرية

www.google.com 

 اإلمكانات المطلوبة للتعلٌم والتعلم (7

 سبورة بيضاء -

 سرق عرض حديثة -

 حقل أرشادى –صوبة  -

 كيماوياا -

 أكياس ورقية خاصة بالتحكم فط التلقيح -

 لوا م المربط -

 حاسب اّلط -

 2616/     12/  17ـ تم مناقشة التوصٌف وإعتماده بمجلس القسم المنعقد بتارٌخ  

 رئٌس القسم                                                             المقرر استاذ  

 وعمحمد اسماعٌل سلاإلسم: أ.د.                         على عبد المقصود الحصرىاإلسم: أ.د. 
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