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 بنهاجامعة 

 الزراعةكلية 

 

  دراسات عليا مقرر توصيف

 مواصفات المقرر

 : محاصٌلالبرنامج أو البرامج التً ٌقدم من خاللها المقرر

 عنصر رئٌسً أم ثانوي للبرامج

 : المحاصٌلالقسم الذي ٌقدم المقرر

 مقرر اختٌاري لمرحلة الماجستٌر: السنة الدراسٌة/ المستوى

 2001/ 12/ 11سم: موافقة مجلس القتارٌخ 

 )أ(  البيانات األساسية 

 616م.ح.ص الكود:              تدرج الحبوب وخزنها العنوان:

  2 لمحاضرة:ا             3الساعات المعتمدة:

 56 المجموع:       2 العملي:            :رااد الخاصحصص اإل

 )ب(  البيانات المهنية

 األهداف العامة للمقرر (1

لتدددرٌج بالمعلومدداا الحدٌثددة عددن البددرف المختل ددة  مددداد البالدد المقررٌهددده اددذا ال 

  هاالعوامل البٌئٌة التً تؤثر علٌاام والتقاوي وتنظٌه وتخزٌن 

 النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر

 أن : بنهاٌة اذا المقر ٌكون البال  قادرا على

 المعرفة والفهم -أ

  المقصود بتدرٌج البذور ٌذكر ما او -1-أ

 االجهزة المختل ة المستخدمة فً تدرٌج البذور ٌتعره على -2-أ

 برف التخزٌن المختل ة للبذور فً مصر ٌذكر -3-أ

 البذور اثناء التخزٌنالعوامل التً تؤدي الً تداور  ٌتعره على -4-أ

  البذورالعوامل البٌئٌة المختل ة تاثٌر  ٌذكر -5-أ

 المهارات الذهنية -ب

 فً تخزٌن التقاويرف المتبعة افضل البٌحدد  -1- 

 تدرٌج البذور وتنظٌ هاٌحدد العوامل المختل ة التً تؤثر علً -2- 

 بالمعاملة الكمٌائٌة للبذورٌحلل المخابر المتعلقة -3- 

 لتخزٌن البذورالبرف ٌختار انس   -4- 

 معاملة التقاوي لمقاومة االمراض او لزٌادة المحصولٌحدد افضل برف  -5- 

 ن بٌن التقاوي الجٌدة والغٌر جٌدةٌقار -6- 

 التقاوي تحا الظروه المصرٌة تخزٌن ٌبور من برف -1- 
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 المهارات  -ج

 المهارات المهنية والعملية -أ-ج

 للقضاء علً االمراض وزٌادة المحصول  ببرف مختل ة التقاوي ٌعامل -1-أ-ج

 ٌخزن التقاوى بالبرف المناسبة. -2-أ-ج

 للبذورالمعملٌة المختل ة االختباراا  ٌجرى -3-أ-ج

 المهارات العامة والقابلة للنقل -ب-ج

 ٌعمل  فى فرٌف. -1- -ج

 ٌدٌر العمل بنجاح. -2- -ج

 المحتويات (2

 عدد الساعات الموضوعات 

 /االسبوع

ساعات  محاضرة
إرااد 
دروس 

أكاديمية / 
 عملية

    المحاضرات
 1 1 2 مقدمة

 1 1 2 اامٌة تدرٌج البذور وخزنها
 1 2 2 ومواص اا انتاج البذور المعتمدة شروب

 1 2 2 تنظٌه وتدرج البذور
 2 1 2 معاملة البذور بالمبهراا والمواد الحافظة

 2 2 2 برف تخزٌن الحبو 
 1  2 أام المواص اا التى ٌج  توافراا فً المخزن

برف التخزٌن  –صناعة تخزٌن الحبو  فً مصر 
 الحدٌثة

2 1 2 

 1 2 2 علً تله البذور اثناء التخزٌن العوامل التً تساعد
 1 1 2 الكائناا الحٌة التً تصٌ  البذور فً المخزن
 1 1 2 برف عالج الحبو  المخزونة من الحشراا

 أساليب التعليم والتعلم (3

  ............... محاضراا نظرٌة -4-1

  .................. تدرٌباا عملٌة  -4-2

  .......................... تكلٌ اا  -4-3

 أساليب تقييم الطلبة (4

 . المعرفة وال هم والمهاراا الذانٌةلتقٌٌم    . إمتحاناا دورٌة -5-1

 . المهاراا العملٌةلتقٌٌم    .. امتحاناا عملٌة -5-2

 .المعرفة وال هم والمهاراا العامة والقابلة للنقللتقٌٌم    .... امتحان ش وى -5-3

 .المعرفة وال هم والمهارة الذانٌةلتقٌٌم    ... إمتحان نظرى -5-4

 جدول التقييم

 .8، 4األسبوع    .... .... ا دورٌةإمتحانا 1التقٌٌم 
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 .15األسبوع    .. ......... امتحان عملى 2التقٌٌم 

 .15األسبوع    ............ امتحان ش وى 3التقٌٌم 

 .18 -16األسبوع    ........... امتحان نظرى 4التقٌٌم 

 الوزن النسبي لكل تقييم

 % اا دورٌةامتحان

 %60 امتحان آخر السنة/ال صل

 %10 االمتحان الش وي

 %30 االمتحان العملً

 % السنة/ال صل أعمال

 %تكوٌنى  أنواع التقٌٌم األخرى

 %100 المجموع

 أي تقٌٌم تكوٌنً بحا

 قائمة المراجع (5

 مذكراا المقرر -6-1

 محاضراا ٌعداا استاذ المادة

 الكت  الضرورٌة )الكت  الدراسٌة المقررة(  -6-2

( محاصددٌل الحقددل، 1662مرسددى، مصددب ى علددى،  عبددد الجددواد، عبددد العظددٌم أحمددد ) -1

 القاارة. -مكتبة األنجلو المصرٌة -التقاوي -الرابع الجزء

 تكنولوجٌا الحبو  والزٌوا، المكتبة الحدٌثة ، القاارة 2001محمود، محمد رمضان  -2

 كت  مقترحة -6-3
1- McDonaled M.B.2000. Seed priming in: seed technology and its 

biological basis (eds. M. Black and J.D. Bewley). Plenum press, 

New York.  

2- Clyde, M.C.(1982) Storage of cereal, rains and their product. 

A.A.C.C. Inc. St. Pul Minnesota, USA.  

 

 مجالا دورٌة، مواقع إنترنا، إلخ -6-4

Agronomy Journal, Crop Science, European Journal of Agronomy, 

Moshtohor Annals of Agric., Sci.,  www.Seedbiology.com and 

www.google.com (seed). 

 اإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم (6

http://www.seedbiology.com/
http://www.google.com/
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 أجنبٌدة حدٌثدةو عربٌدة ، مراجدع، وسائل تعلٌمٌةجهاز كمٌوتر، جهاز عرض بروجكتور

)االدارة المركزٌددة ل حددع واعتمدداد التقدداوي، شددركاا  للزٌدداراا المٌدانٌددة وسددٌلة انتقددال

 ( و صوامع التخزٌن انتاج التقاوي

  2221/    12/  11ـ تم مناقاة التوصيف وإعتماده بمجلس القسم المنعقد بتاريخ  

 رئيس القسم    المقرر: استاذ

 أ.د/ محمد اسماعيل سلوع   السيد حفنى محمد حفنىد/ أ.

 التوقيع   قيع:التو

 2010/     8/  1التارٌخ: 

 

 


