
 

 

 

1 

 

                        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

 م المحاصٌلقس :القسم الذي ٌقدم المقرر

 الدراسات العلٌا :السنة الدراسٌة/ المستوى

 1001/ 71/ 71 :موافلقة مجلس القسمتارٌخ 

 )أ(  البٌانات األساسٌة

  605 م ح صالكود: العنوان: تربٌة محاصٌل ذاتٌة

  2 المحاضرة: ثالث وحداتالساعات المعتمدة:

 / الترم56 المجموع:   2 العملً: :رااد الخاصحصص اإل

 لبٌانات المهنٌة)ب(  ا

 األهداف العامة للمقرر (1

ٌهدف هذا المقرر إلنتاج خرجٌن قادرٌن على معرفة و فهمم الرمرا المختل مة لتربٌمة الملاصمٌ   
الذاتٌة التلقٌح و التدرٌب العملى على كٌ ٌة التلكم فى تلقمٌح و تربٌمة الملاصمٌ  الذاتٌمة بمختلمف 

 ال و  البلدى ....( –القرن  –األرز  – األسالٌب التقلٌدٌة و اللدٌثة لملاصٌ  )القمح

 النتائج التعلٌمٌة المستهدفة للمقرر

 :  بعد االنتهاء من هذا المقرر بنجاح ٌكون الرالب قادر علىالمعرفة وال هم -أ
 .ربٌعة األزهار و التلقٌح لملاصٌ  ذاتٌة التلقٌح ٌصف -7-أ
 أهداف التربٌة لمختلف الملاصٌ  ذاتٌة التلقٌح ٌذكر -1-أ
 الررا المختل ة للتربٌة للملاصٌ  ذاتٌة التلقٌح ٌتعرف على -3-أ

 األسس الوراثٌة لتربٌة ملاصٌ  ذاتٌة التلقٌح و كٌ ٌة االست ادة منها. ٌذكر -4 –أ 

 المهارات الذهنٌة -ب 

ٌمٌز و ٌنتخب التراكٌب الوراثٌة المختل ة المستخدمة فى برامج التربٌة لملاصٌ   -7-ب 
  ذاتٌة التلقٌح

 ٌلدد أنسب ررٌقة لتربٌة الملاصٌ  ذاتٌة التلقٌح -1-ب 
 الوراثٌة المختل ة. سٌلل  المقاٌٌ –3-ب 
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 المهارات -ج
 المهارات المهنٌة والعملٌة -أ-ج

 القرن ... – ال و  –الشعٌر  –ٌجرى التلقٌح الصناعى لملاصٌ  القمح  -7-أ-ج 
 راكٌب الوراثٌةٌربا أفض  التقنٌات لتقٌٌم العدٌد من الت -1-أ-ج 
 ٌصمم برامج تربٌة مناسبة للملاصٌ  ذاتٌة التلقٌح. -3-أ-ج 

 المهارات العامة والقابلة للنقل -ب-ج
 ٌعم  فى فرٌا أو ٌعم  بأق  قدر من اإلشراف -7-ب-ج

ٌستخدم اللاسب اآللى فى البلث عن المعلومات سواء كان ذلك باللغة العربٌة أو  -1-ب-ج

 االنجلٌزٌة.

 تب التقارٌر العلمٌة و ٌنظم وٌدٌر الوقت بررٌقة مناسبة.ٌك -3-ب-ج

 محتوى المقرر-3

عدد  الموضوع
 / الساعات

 أسبوع

ساعات أرااد  محاضرة
دروس أكادٌمٌة/ 

 عملٌة

    :الجزء النظرى
  7 1 خصائص الملاصٌ  ذاتٌة التلقٌح

  7 1 منشأ الملاصٌ  ذاتٌة التلقٌح

  7 1 لتلقٌحأهداف التربٌة فى ملاصٌ  ذاتٌة ا

  4 1 تربٌة القمح

  7 1 تربٌة الشعٌر

  7 1 تربٌة األرز

  4 1 تربٌة القرن

  7 1 تربٌة ال و  البلدى و فو  الصوٌا

    الجزء العملى:
التلقٌح و األخصاب و ررا التلكم فى تلقٌح 

 ملاصٌ  ذاتٌة التلقٌح
1  4 

 8  4 أهداف التربٌة فى ملاصٌ  ذاتٌة التلقٌح

 8  4 التلكم فى تلقٌح القمح

 8  4 التلكم فى تلقٌح الشعٌر 

 8  4 التلكم فى تلقٌح األرز

 8  4 التلكم فى تلقٌح القرن 

 4  1 التلكم فى تلقٌح ال و  البلدى 

 4  1 التلكم فى تلقٌح فو  الصوٌا 

 المقاٌٌس الوراثٌة فى الملاصٌ  ذاتٌة التلقٌح

معام   –خلر نسبة ال –)الك اءة الوراثٌة 
 االنتخاب ..(

1  4 
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 أسالٌب التعلٌم والتعلم-4

 الملاضرات -4-7

 التدرٌبات العملٌة -4-1

 التكل ات االخرى )واجبات منزلٌة( -4-3

 أسالٌب تقٌٌم الطلبة-5

 المعرفة و ال هم و المهارات الذهنٌةلتقٌٌم   أمتلانات دورٌة -5-7

 عملٌةالمهارات اللتقٌٌم   أمتلانات عملٌة -5-1

 المعرفة و ال هم و المهارات العامة و القابلة للنق  لتقٌٌم   أمتلانات ش وى -5-3

 المعرفة و ال هم و المهارات الذهنٌةلتقٌٌم   أمتلان نظرى -5-4

 جدول التقييم
 .11، 8، 4األسبوع    .... .... إمتحانات دورية 1التقييم 
 .15األسبوع  ..  ......... امتحان عملى 1التقييم 
 .15األسبوع    ........... امتحان شفوى 3التقييم 
 .18 -16األسبوع    ........... امتحان نظرى 4التقييم 

 الوزن النسبً لكل تقٌٌم

 %75 ات دورٌةامتلان

 %60 امتلان آخر السنة/ال ص 

 %70 االمتلان الش وي

 %75 االمتلان العملً

 % أعما  السنة/ال ص 

 % أنواع التقٌٌم األخرى

 %700 المجموع

 أي تقٌٌم تكوٌنً بلت

 مة المراجعقائ-6

 مذكرات المقرر -66-7

 ملاضرات معدة من أساتذة المادة

 ( بن س لغة التدرٌس  - الكتب الضرورٌة )الكتب الدراسٌة المقررة -6-1

1- Allard, R.W. (1960). Principles of plant breeding. John Wiley & Sons. 

Inc. New York, London, Sydney 

 كتب مقترلة -6-3
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1- Sleper, D.A. and J.M. Poelmen (2006). Breeding field crops. Blackwell 

puplishing. USA. 

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

Bilishers New Delhi- Ladhiana. India 

 

 مجالت دورٌة، مواقع إنترنت، إلخ -6-4

 مجلة الملاصٌ 

 ٌ مجلة علوم الملاص

 مجلة تربٌة النبات المصرٌة

www.google.com 

 

 اإلمكانات المطلوبة للتعلٌم والتعلم-7

جهاز كمٌوتر، جهاز عرض بروجكتور، أدوات المربى، أكٌاس ورا كرافت وجٌلٌسٌن، مراجع 

  أجنبٌة لدٌثة، زٌارات لشركات التقاوى.

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

 رئٌس القسم     المقرر: استاذ

 أ.د/ محمد اسماعٌل سلوع    أ.د/ على عبد المقصود الحصرى

 التوقٌع    التوقٌع

 1212/  8/  1التاريخ:  
 

 


