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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

  606 م ح صالكود: .تربٌة محاصٌل خلطٌة العنوان:

 الساعات / التٌرم ساعة 56 المجموع:  2           العملً: 2            المحاضرة:

 ) ثالث وحدات( ة:المعتمد

 )ب(  البٌانات المهنٌة                                        

 األهداف العامة للمقرر (1

يهدف هذا المقرر فى  توويىد البىالا بالمةرفىة و المهىارار الةىرورية ببىةن تربيىة الم اصىي  

تربيىة و ذىذل  الخلبية التلقيح ف  الم اصي  ال قلية  يث تتنىاو  النبىةو و التصىنيف و أهىداف ال

 مختلف االساليا و البرق ال ديثة ف  تربية الم اصي 

 النتائج التعلٌمٌة المستهدفة للمقرر (2

 من هذا المقرر بنجاح يذون البالا قادر عل  ء: بةد االنتهاالمةرفة والفهم -أ

  –أهداف التربية ف  مختلف الم اصي  ال قلية الخلبية التلقيح الذرو  يلخص -7 -أ 

 قصا السذر –عباد بمس  –برسيم             

 نبةو االنواع و التصنيف و أهمية التنوع و التباعد الوراث  ف  برامج  يتةرف عل  -1-أ 

 التربية           

 األسس الوراثية لقوو الهجين و تببيقها ف  تربية الذرو و عباد البمس يلخص -3-أ 

 المهارار الذهنية -ا 

 ل ديثة و التقليدية ف  مجا  تربية الم اصي  الخلبية يقارن بين التقنيار ا -7-ا 
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 يميو بين برق التربية المختلفة ف  الم اصي  ال قلية )خلبية التلقيح( -2-ا 

 التراذيا الوراثية المختلفة المستخدمة ف  برامج التربية اختباريميو و  -3-ا     

   األنتاجية الةالية من ي ديد أفة  البرق المستخدمة للتنبؤ و ال صو  عل -4-ا     

 خال  التراذيا الوراثية المستخدمة            

 يقيس التباين الجين  بدقة. -5 -ا    

 المهارات-ج

 المهارار المهنية والةملية -أ-ج

 و ت سين النوعية اإلنتاجي لويادويصمم برامج التربية المناسبة  -7-أ-ج 

 رو الباميةيمارس الت ذم ف  تلقيح و تهجين الذ -1-أ-ج 

 و انتاج الهجن. يتدرا عل  أختيار االباء المناسبة ف  الت لي  -3-أ-ج 

 يستخدم التقنيار المختلفة لتقييم الةديد من التراذيا الوراثية -4-أ-ج 

 المهارار الةامة والقابلة للنق  -ا-ج

 يتواص  مع األخرين -7-ا-ج 

 ر سواء ذان ذل  باللغة يستخدم ال اسا اآلل  ف  الب ث عن المةلوما -1-ا-ج 

 الةربية أو االنجليوية.            

 يتةلم ذيفية ادارو الوقر و توويع االعما . -3-ا-ج    

 محتوى المقرر-3

 الموضوع

عدد 
 الساعات/ 

 اسبوع

 محاضرة

ساعات ارشاد 
دروس أكادٌمٌة/ 

 عملٌة

األهمية األقتصادية للم اصي  الخلبية و  -7
 ت سين هذه الصفاردور برامج التربية ف  

1 7 7 

منبة و التصنيفار المختلفة للم اصي   -1
 ال قلية.

4 1 3 

 1 7 1 أهداف التربية ف  الم اصي  خلبية التلقيح -3
برق التربية المختلفة للم اصي  الخلبية  -4

 القصا. –عباد البمس  –البرسيم  –مث  الذرو 
74 1 1 

 1 7 1 أنتاج التقاوى الهجين  -5
 1 1 4 التقنيار ال ديثة ف  مجا  الم اصي  الخلبية -6

    الجوء الةمل 
اهداف التربية ف  م اصي  خلبية التلقيح  -7

 القصا.  –عباد البمس  –البرسيم  –مث   الذرو 
4 1  

الخص  و التلقيح ف  الم اصي  الخلبية  -1
 المختلفة

7 7  

  8 76 الت ذم ف  التلقيح للم اصي  الخلبية -3
  1 4 تقسيم الم اصي  خلبية التلقيح -4
  7 1 الةقم الذذرى ف  الم اصي  خلبية التلقيح -5

 

 أسالٌب التعلٌم والتعلم-4

 الم اةرار -4-7

 التدريبار الةملية -4-1
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 التذلفار االخرى )واجبار منولية( -4-3

 أسالٌب تقٌٌم الطلبة-5

 و المهارار الذهنيةالمةرفة و الفهم لتقييم   أمت انار دورية -5-7

 المهارار الةمليةلتقييم   أمت انار عملية -5-1

 المةرفة و الفهم و المهارار الةامة و القابلة للنق  لتقييم   أمت انار بفوى -5-3

 المةرفة و الفهم و المهارار الذهنيةلتقييم   أمت ان نظرى -5-4

 جدول التقٌٌم

 .9, 5األسبوع   أمت ان دورى 7التقييم 

 .75األسبوع   أمت ان عمل   1ييم التق

 .75األسبوع   أمت ان بفوى 3التقييم 

 .78 -76األسبوع   أمت ان نظرى 4التقييم 

 الوزن النسبً لكل تقٌٌم

 % امت ان نصف السنة/الفص 

 %60 امت ان آخر السنة/الفص 

 %70 االمت ان البفوي

 %30 االمت ان الةملي

 %تذوين   أعما  السنة/الفص 

 % تقييم األخرىأنواع ال

 %700 المجموع

 أي تقييم تذويني ب ر

 قائمة المراجع-6

 مذذرار المقرر -6-7

 م اةرار مةدو من أساتذو المادو

 ( بنفس لغة التدريس  - الذتا الةرورية )الذتا الدراسية المقررو -6-1

--- 

 ذتا مقتر ة -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. 

 إنترنر, إلخ مجالر دورية, مواقع -6-4
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 مجلة الم اصي 

 مجلة علوم الم اصي 

 مجلة تربية النبار المصرية

www.google.com 

 اإلمكانات المطلوبة للتعلٌم والتعلم-7

  ق  أربادى –صوبة  -

 ذيماويار -

 أذياس ورقية خاصة بالت ذم ف  التلقيح -

 لواوم المرب  -

  اسا اّل  -

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

 المقرر                                                رئيس القسم استاذ    

 اإلسم: أ.د. عل  عبد المقصود ال صرى               اإلسم: أ.د. م مد اسماعي  سلوع  

 يع:التوقيع:                                                        التوق  

 1070/   8/  7التاريخ: 


