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                        بنها :جامعة

             الزراعة :كلٌة

 دراسات عليا   ررــمق توصيف 

 مواصفات المقرر

 جمٌع البرامج :البرنامج أو البرامج التً ٌقدم من خاللها المقرر

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

 قسم المحاصٌل :المقرر القسم الذي ٌقدم

 الدراسات العلٌا :السنة الدراسٌة/ المستوى

 1001/ 71/ 71 :موافقة مجلس القسمتارٌخ 

 )أ(  البٌانات األساسٌة

  702 م ح صالكود: .محاصٌل رئٌسٌةتربٌة  العنوان:

 / التٌرمساعة 56 المجموع:  2           العملً: 2            المحاضرة:

                  ) ثالث وحدات( :الساعات المعتمدة

 )ب(  البٌانات المهنٌة

 األهداف العامة للمقرر (1

األرز  –ٌهدف هذا المقرر لتعلٌم األسالٌب و الطرق المختلفة لتربٌة المحاصٌل الرئٌسيٌة االقمي  

البرسييٌمو و معرفيية األصييل و المنقييم و تقسييٌم المحاصييٌل  –الفييول البلييدى  –القطيين  –الييذر   –

وأهداف التربٌة و أكساب طالب الدراسات العلٌا مهارات التعامل مع التراكٌب الوراثٌة  الرئٌسٌة

 المختلفة و كٌفٌة أستخدام التقنٌات التقلٌدٌة و الحدٌثة فى برامج التربٌة للمحاصٌل الرئٌسٌة

 النتائج التعلٌمٌة المستهدفة للمقرر (2

 درا على أن:بعد اإلنتهاء من تدرٌس هذا المقرر ٌكون الطالب قا    

 : المعرفة والفهم -أ

 طرق التربٌة المختلفة ٌلخص -7 -أ 

 أهداف الدراسة للمحاصٌل الحقلٌة الرئٌسٌة.  ٌتعرف على  -1-أ 

 التقنٌات الحدٌثة فى مجال تربٌة المحاصٌل الرئٌسٌة ٌذكر  -3-أ 

 حاصٌل الحقلٌة التحلٌالت الوراثٌة المختلفة و أهمٌتها فى تحسٌن الم ٌتعرف على -4-أ      

 الرئٌسٌة            

 

 المهارات الذهنٌة -ب 

 ٌختار أفضل طرٌق لتربٌة و تحسٌن صفات معٌنة  -7-ب 
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 ٌحل المقاكل التى تنقم عن التفاوت بٌن األباء فى مواعٌد التزهٌر -2-ب 

 ٌحدد أفضل التراكٌب الوراثٌة المختلفة للحصول على أفضل صفات    – 3-ب 

 غوبةمر           

 المهارات-ج

 المهارات المهنٌة والعملٌة -أ-ج

 ٌختار التراكٌب الوراثٌة المتخصصة ألظهار الصفة -7-أ-ج 

 ٌطبق التحكم فى التلقٌ  للمحاصٌل الحقلٌة الرئٌسٌة -1-أ-ج 

 ٌستنبط تراكٌب وراثٌة جدٌد  من خالل التهجٌن الصناعى -3-أ-ج 

 المهارات العامة والقابلة للنقل -ب-ج

 ٌعمل فى فرٌق أو ٌعمل بمقل قدر من اإلقراف -7-ب-ج 

 ٌنظم وٌدٌر الوقت بطرٌقة مناسبة. -1-ب-ج 

 ٌحل المقاكل بكفاء  عالٌة. -4-ب-ج  
 

 محتوى المقرر -3

 الموضوع

عدد 
 الساعات/ 

 اسبوع

 محاضرة

ساعات ارشاد 
دروس أكادٌمٌة/ 

 عملٌة

للمحاصٌل الحقلٌة  االقتصادٌةاألهمٌة  -7
 –الفول  –الذر   –األرز  –القم   الرئٌسٌة ا
 البرسٌمو

1 7 7 

 3 7 1 أهداف التربٌة للمحاصٌل الحقلٌة الرئٌسٌة. -1
المنقم و التصنٌف للمحاصٌل الحقلٌة  -3

 الرئٌسٌة 
1 7 1 

 1 7 1 التوصٌف النباتى للمحاصٌل الرئٌسٌة -4
طرق و أسالٌب التربٌة المختلفة للمحاصٌل  -5

طرٌقة سجل النسب  –الحقلٌة الرئٌسٌة االنتخاب 
 –الطفرات  –و التهجٌن الرجعى  –التجمٌع  –

الهجن  –الهجن الزوجٌة  –الهجٌن الفردٌة 
 الثالثٌة

76 8 1 

األتجاهات الحدٌثة فى تربٌة المحاصٌل  -6
 الحقلٌة الرئٌسٌة

4 1 1 

    لىالجزء العم
  7 1 أهداف التربٌة فى المحاصٌل الحقلٌة الرئٌسٌة -7
  3 6 التوصٌف النباتى فى المحاصٌل الرئٌسٌة -1
  8 76 التحكم فى التلقٌ  للمحاصٌل الرئٌسٌة -3
تطبٌق التقنٌات و األتجاهات الحدٌثة فى  -4

 المحاصٌل الرئٌسٌة 
4 1  

 

 أسالٌب التعلٌم والتعلم-4

 ت النظرٌةالمحاضرا -4-7

 التدرٌبات العملٌة -4-1
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 التكلفات االخرى اواجبات منزلٌةو -4-3

 أسالٌب تقٌٌم الطلبة-5

 المعرفة و الفهم و المهارات الذهنٌةلتقٌٌم   أمتحانات دورٌة -5-7

 المهارات العملٌةلتقٌٌم   أمتحانات عملٌة -5-1

 لعامة و القابلة للنقلالمعرفة و الفهم و المهارات ا لتقٌٌم   أمتحانات قفوى -5-3

 المعرفة و الفهم و المهارات الذهنٌةلتقٌٌم   أمتحان نظرى -5-4

 جدول التقٌٌم

 .9, 5األسبوع   أمتحان دورى 7التقٌٌم 

 .75األسبوع   أمتحان عملى  1التقٌٌم 

 .75األسبوع   أمتحان قفوى 3التقٌٌم 

 .78 -76األسبوع   أمتحان نظرى 4التقٌٌم 

 كل تقٌٌمالوزن النسبً ل

 % امتحان نصف السنة/الفصل

 %60 امتحان آخر السنة/الفصل

 %70 االمتحان القفوي

 %30 االمتحان العملً

 %تكوٌنى  أعمال السنة/الفصل

 % أنواع التقٌٌم األخرى

 %700 المجموع

 أي تقٌٌم تكوٌنً بحت

 قائمة المراجع-6

 مذكرات المقرر -6-7

 محاضرات معد  من أساتذ  الماد 

 و بنفس لغة التدرٌس  - كتب الضرورٌة االكتب الدراسٌة المقرر ال -6-1

--- 

 كتب مقترحة -6-3

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

Blackwell publishing. Usa. 

2- Simmonds, N.W. and Smart, J. (1999). Principles of crop improvement, 

Blackwell Science, Ltd. 

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

Bilishers New Delhi- Ladhiana. 
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 مجالت دورٌة, مواقع إنترنت, إلخ -6-4

 مجلة المحاصٌل

 مجلة علوم المحاصٌل

 مجلة تربٌة النبات المصرٌة

www.google.com 

 تعلماإلمكانات المطلوبة للتعلٌم وال-7

 سبور  بٌضاء -

 طرق عرض حدٌثة -

 حقل أرقادى –صوبة  -

 كٌماوٌات -

 أكٌاس ورقٌة خاصة بالتحكم فى التلقٌ  -

 لوازم المربى -

 حاسب اّلى -

 2010/     12/  17ـ تم مناقشة التوصٌف وإعتماده بمجلس القسم المنعقد بتارٌخ  

 القسم المقرر                                                رئٌس استاذ

 اإلسم: أ.د. على عبد المقصود الحصرى                   اإلسم: أ.د. محمد اسماعٌل سلوع  

 التوقٌع:                                                  التوقٌع:   

 2010/   8/  1التارٌخ: 

 

 


