
 

 

 

  

 

 جامعة بنها 

 كلٌة الزراعة 

   دراسات عليا ررــات مقــمواصف

 

 مواصفات المقرر

 جمٌع البرامج :البرنامج أو البرامج التً ٌقدم من خاللها المقرر

 ثانوى لجمٌع البرامج :عنصر رئٌسً أم ثانوي للبرامج

 القسم العلمى المسئول عن البرنامج : المحاصٌل

 س المقرر : المحاصٌلالقسم العلمى المسئول عن تدرٌ

 الدراسات العلٌا :السنة الدراسٌة/ المستوى

  1001/   71/71:    موافقة مجلس القسمتارٌخ 

 )أ(  البٌانات األساسٌة 

 669 م ح صالكود: االتجاهات الحدٌثة فً تربٌة محاصٌل الحقل العنوان:

 56ى :     المجموع :ساعات اإلرشاد األكادٌم  2      العملً: 2            المحاضرة:  

 )ب(  البٌانات المهنٌة 

 األهداف العامة للمقرر (1

ٌلقً هذا المقرر الضوء علً أهمٌة تطبٌق تقنٌات حدٌثة فً مجال تربٌة النبات مثل  

زراعة األنسجة، التهجٌن بالخالٌا الغٌر جنسٌة، التباٌنات الغٌر جنسٌة، المعلمات الجزٌئٌة،  

 .ق نقل الجٌناتوالهندسة الوراثٌة وكذلك طر

 النتائج التعلٌمٌة المستهدفة للمقرر (2

 المعرفة والفهم -أ

 عقب اجتٌاز الطالب هذا المقرر بنجاح ٌستطٌع أن:

أهمٌة تطبٌق الطرق البٌولوجٌة الحدٌثة مقارنة بتطبٌق الطرق         ٌذكر -7-أ 

 التقلٌدٌة.

تها فً برنامج بعمق الطرق المختلفة لزراعة األنسجة واستخداماٌتعرف  -1-أ 

 التربٌة.

 ٌتعرف على المصطلحات المتعلقة بالتكنولوجٌا الحٌوٌة وتربٌة النبات. -3-أ 

 استخدامات المعلمات الجزٌئٌة المختلفة. ٌلخص -4-أ 

 الطرق المستخدمة فً نقل الجٌنات. ٌذكر -5-أ     

 المهارات الذهنٌة -ب 



 

 

 

  

 .بٌن الطرق البٌوتكنولوجٌة المختلفة ٌقارن -7-ب 

 ٌختار أفضل الطرق والتً تحقق هدف برنامج التربٌة. -2-ب 

حلول للمشاكل التً تواجهه عند تطبٌق التقنٌات الحٌوٌة فً مجال تربٌة  ٌجد -3-ب 

 النبات.

 المهارات  -ج

 المهارات المهنٌة والعملٌة -أ-ج

 ٌقوم بتحضٌر وسط النمو المناسب لطرق زراعة األنسجة. -7-أ-ج

 المختلفة والهندسة الوراثٌة  لً طرق المعلمات الجزٌئٌةٌتدرب ع -1-أ-ج

ٌستغل طرق التقنٌة الحٌوٌة المختلفة لتحسٌن بعض المتغٌرات المحصولٌة فً -3-أ-ج

 محاصٌل الحقل.

 المهارات العامة والقابلة للنقل -ب-ج

 ٌستخدم مهارات الحاسب بكفاءة. -7-ب-ج 

 ٌكتب التقارٌر.-1-ب-ج 

 خالقة.ٌفكر بطرٌقة -3-ب-ج 

 محتوى المقرر (3

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

    المحاضرات
  7 1 مقدمة

أهمٌة تطبٌق الطرق البٌولوجٌة 
الحدٌثة مقارنة بتطبٌق الطرق 

 )متقدم(التقلٌدٌة.

1 7  

وصف طرق زراعة األنسجة مثل 
 و زراعة األجنة.زراعة األنسجة 

 )متقدم(

1 1  

األجنة الجسمٌة و التهجٌن بالخالٌا 
. الجسمٌة و التباٌنات الجسمٌة

 )متقدم(

1 4  

  4 1 . )متقدم(المعلمات الجزٌئٌة المختلفة
مفهوم الهندسة الوراثٌة وطرق نقل 

 . )متقدم(الجٌنات
1 1  

    الجزء العملى
وصف طرق زراعة األنسجة مثل 
 زراعة األنسجة و زراعة األجنة.

 )متقدم(

1  3 

األجنة الجسمٌة و التهجٌن بالخالٌا 
. الجسمٌة و التباٌنات الجسمٌة

 )متقدم(

1  4 

 4  1 . )متقدم(المعلمات الجزٌئٌة المختلفة
مفهوم الهندسة الوراثٌة وطرق نقل 

 . )متقدم(الجٌنات
1  3 

 

 تعلٌم والتعلمأسالٌب ال=4

 محاضرات -4-7



 

 

 

  

 دروس عملٌة -4-1

 أوراق بحثٌة -4-3

 أسالٌب تقٌٌم الطلبة-5

 .المعرفة والفهم و المهارات الذهنٌةلتقٌٌم   اختبارات دورٌة -5-7

 المهارات العملٌةلتقٌٌم   امتحان عملً -5-1

 المعرفة والفهم و المهارات العامةلتقٌٌم   امتحان شفهً -5-3

 .المعرفة والفهم كلٌةلتقٌٌم   ان النهائًاالمتح -5-4

 جدول التقٌٌم

 .9، 5األسبوع   اختبارات دورٌة 7التقٌٌم 

 .75األسبوع   امتحان عملً 1التقٌٌم 

 .75األسبوع   امتحان شفهً 3التقٌٌم 

 .71 -76األسبوع   االمتحان النهائً 4التقٌٌم 

 الوزن النسبً لكل تقٌٌم

 % نصف السنة/الفصل اتامتحان

 %60 امتحان آخر السنة/الفصل

 %70 االمتحان الشفوي

 %30 االمتحان العملً

 %تكوٌنٌة  أعمال السنة/الفصل

 % أنواع التقٌٌم األخرى

 %700 المجموع

 أي تقٌٌم تكوٌنً بحت

 قائمة المراجع-6

 مذكرات المقرر -6-7

 مساعدة توزع علً الطالب أوراق مطبوعة

 

 ( بنفس لغة التدرٌس  - سٌة المقررةالكتب الضرورٌة )الكتب الدرا -6-1

--- 

 الكتب المقترحة -6-3

1. Simmonds, N.W., and J. Smart.  1999.  Breeding field crops.  

Blackwell Science Ltd. 

2. Bains, W.  1998.  Biotechnology from A to Z.  Oxford, N.Y, 

Oxford University Press. Pp. 340. 

 



 

 

 

  

 علً الشبكة الدولٌة ومواقع بحث العلمٌةالدورٌات  -6-4

1. Crop Science 

2. Agronomy Journal 

3. Euphytica 

4. www. google. com 

 اإلمكانات المطلوبة للتعلٌم والتعلم-7

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