
 

 

 

      1                                                      دراسات عليا  ( مواصفــات مقــرر )   

 بنهاجامعة 

 الزراعةكلية 

 

  دراسات عليا مقرر توصيف

 مواصفات المقرر

 مجارجميع الب :البرنامج أو البرامج التً ٌقدم من خاللها المقرر

 اختٌارى لجمٌع البرامج  :عنصر رئٌسً أم ثانوي للبرامج

 المحاصيل :القسم الذي ٌقدم المقرر

 الدراسات العليا :السنة الدراسٌة/ المستوى

 2001/ 12/ 11موافقة مجلس القسم:  تارٌخ

 )أ(  البيانات األساسية 

  123م.ح.ص الكود: تكنولوجيا ألياف متقدم العنوان:

  2 المحاضرة: 3الساعات المعتمدة:

 56 المجموع:       2 العملي:            :رااد الااصحصص اإل

 )ب(  البيانات المهنية 

 األهداف العامة للمقرر (1

دراسددة فافددة اللوامددت الموتملددة و التددً  تسدداهم فددً نوعٌددة ا ٌددا  ال بٌلٌددة الددً هددذا المقددرر  هددد ٌ

وخاصة الق ن.  تلك اللوامت تشمت اللوامت البٌئٌة مثت درجة الورارة، الر وبدة النسدبٌة، الءدو   

فدت ذلدك علدً  فذلك هناك اللوامت الخاصة بالتربة مثت نوعٌة التربة و اللناصدر الملدنٌدة المتٌسدرة

لزهر والصفات المتللقة بجودة ألٌا  الق ن مثت  وت التٌلة، المتانة، االسدت الة، النلومدة و الق ن ا

النءج.  ٌناقش المقرر أٌءا أنواع أخري من ا لٌا  ال بٌلٌة مثت اللٌا  اللوائٌة و الورقٌة. فذلك 

ة فدً ٌت رق المقرر الدً فٌد  تد ثر اللملٌدات التدً تلقدا الوصداد مثدت الولدٌج علدً صدفات الجدود

 ن و التً بدورها ت ثر بدرجة م ثرة فً عملٌات تصنٌع ا لٌا  الوقا.ألٌا  الق 

 نتائج التعليمية المستهدفة للمقررال (2   

 عقا اجتٌاز ال الا هذا المقرر بنجاح ٌست ٌع أن:

 المعرفة والفهم -أ

 ا نواع المختلفة من ا لٌا  ال بٌلٌة. ٌتلر  على -1-أ 

 .اللامة التً توفم جودة ا ٌا  ال بٌلٌةالصفات  ٌبٌن -2-أ 

 .اللوامت البٌئٌة المتللقة بخ وات تفوٌن ا لٌا  ٌتلر  على -3-أ 

 عوامت الجودة اللدٌدة فً ألٌا  الق ن. ٌلخص -4-أ 

 فٌ  ٌتم قٌاس صفات الجودة فً ألٌا  الق ن ململٌا. ٌبٌن -5-أ 
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مت البٌئٌة وخدمة الموصوت فً صفات ا همٌة النسبٌة التً تساهم بها اللوا ٌذفر -6-أ 

 الجودة.

 جٌدا ا سس النظرٌة  جهزة قٌاس صفات الجودة  لٌا  الق ن. ٌتلر   -1-أ 

 المهارات الذهنية -ب 

 ٌقٌم فٌ  ت ثر صفات جودة ألٌا  الق ن فً عملٌات التصنٌع الوقا. -1-ا 

 لقٌاس أٌة صفة جودة.ٌودد اللالقات النسبٌة التً توجد بٌن ال رق المختلفة  -2-ا 
ٌولت النتائج التً تناقش صفات الجودة فً ا لٌا  سوا  أفانتملروءة فً جداوت  -3-ا 

  أو رسم بٌانً.
 ٌفسر، بنا ا علً نتائج بوثٌة منشورة، الفروق بٌن مختل  ا صنا  المولٌة والرتا -4-ا 

 فً عالقة فت منهما بصفات الجودة فً الق ن.

 المهارات  -ج

 المهارات المهنية والعملية -أ-ج      

 ٌشارك المللومات مع اللاملٌن فً مجات جودة ا لٌا . -1-أ-ج 

 عن مواءٌع ذات عالقة بجودة ا لٌا . تقارٌر ب رٌقة موترفة ٌلد -2-أ-ج 

 المهارات العامة والقابلة للنقل -ب-ج      

 .ت الللمٌةفى المجال ٌشارك زمال ه فً مناقشة البٌانات المنشورة -1-ا-ج 

 .ٌقوم بالبوث عن مصادر المللومات الم بوعة وااللفترونٌة  -2-ا-ج 

 المحتويات ( 3

 أ( المحاضرات

 الموضوع
  عدد الساعات

 /االسبوع

 محاضرة

 

ساعات إرااد 
دروس أكاديمية / 

 عملية
 1 1 2 تقسٌم ا لٌا  ال بٌلٌة

 2 2 2 تأثٌر اللوامت البٌئٌة علً الق ن الزهر 
 1 1 2 موصوت الق ن و جودة ألٌا  الق نخدمة 

 1 1 2 ترفٌا شلرة الق ن
 1 1 2 ال رق ال بٌلٌة  لدراسة شلرة الق ن

 1 1 2 نمو شلرة الق ن
 1 1 2 مفونات شلرة الق ن

 1 1 2 تأثٌر اللوامت البٌئٌة علً الٌا  الق ن
 1 1 2 صفات ألٌا  الق ن ال بٌلٌة

 2 2 2  وت التٌلة فً الق ن 
 1 1 2 متانة ألٌا  الق ن
 1 1 2 النلومة و النءج

    

 أساليب التعليم والتعلم( 4

 مواءرات -4-1

 دروس عملٌة -4-2

 أوراق بوثٌة -4-3
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 واجا منزلً 4-4

 أساليب تقييم الطلبة (2

 .الملرفة والفهم و المهارات الذهنٌةلتقٌٌم   اختبارات دورٌة -5-1

 اللملٌة المهاراتلتقٌٌم   امتوان عملً -5-2

 الملرفة والفهم و المهارات اللامةلتقٌٌم   امتوان شفهً -5-3

 .الملرفة والفهم فلٌةلتقٌٌم   االمتوان النهائً -5-4

 جدول التقييم

 .8، 4....   األسبوع  .... إمتحانات دورية 1التقييم 

 .15..   األسبوع ......... امتحان عممى 2التقييم 
 .15األسبوع    ........... امتحان شفوى 3التقييم 

 .18 -16األسبوع    ........... امتحان نظرى 4ييم التق
 الوزن النسبي لكل تقييم  

 % امتحانات دورية
 %66 امتحان آخر السنة/الفصل

 %16 االمتحان الشفوي
 %36 االمتحان العممي

 % أعمال السنة/الفصل
 % أنواع التقييم األخرى

 %166 المجموع
 أي تقييم تكويني بحت

 قائمة المراجع (3

 مذفرات المقرر -6-1

 مساعدة توزع علً ال الا راق م بوعةأو

 ( بنفس لغة التدرٌس  - الفتا الءرورٌة )الفتا الدراسٌة المقررة -6-2
--- 
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 اإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم (4

 الشبفة الدولٌة  جرا  البوث -نسخ من أبواث منشورة -عرض الدروس باستخدام باور بوٌنت

 عن المهام التً ٌفل  بها ال الا.
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