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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 :تارٌخ اعتماد المواصفات

 )أ(  البٌانات األساسٌة

  706 م ح صالكود:  .التربٌة الداخلٌة و قوة الهجٌن العنوان:

 ) ثالث وحدات( عتمدة:الساعات الم / التٌرمساعة 21 المجموع:  2         العملً: 2          المحاضرة:

 )ب(  البٌانات المهنٌة                                        

 األهداف العامة للمقرر (1

ٌهدف هذا المقرر على تزوٌدد الدالا الدراسدات الالٌدا بنترٌدات لدوي الهأدٌن و أهمٌتهدا و  ٌفٌدة 

لتربٌددة الداخلٌددة و اسددتخادمها ب فدداىي لددى المذاصددٌا ذاتٌددة التلقددٌو و الخلالٌددة و اٌ ددا دراسددة ا

 التدهور الراأع عنها و تأثٌراتها و أهمٌتها و أهمٌة  ال منهم لى برامج تربٌة المذاصٌا الذقلٌة.

 النتائج التعلٌمٌة المستهدفة للمقرر (2

 باد اإلنتهاى من هذا المقرر بنأاح ٌ ون الالالا لادر على أن:

 : المارلة والفهم -أ

 .داخلٌةلوي الهأٌن و التربٌة ال ٌصف -7-أ 

 االسباا الوراثٌة و الفسٌولوأٌة لقوي الهأٌن ٌتارف على -1-أ 

 اسباا التدهور الراأع للتربٌة الداخلٌة لى المذاصٌا المختلفة ٌتارف على -3-أ 

الاشائر النباتٌة المختلفة لى تربٌة  ىعل لوي الهأٌن والتربٌة الداخلٌة تأثٌر ٌفٌة  ٌذ ر -2-ا     

 المذاصٌا الذقلٌة

 المهارات الذهنٌة -ا 

 ٌقٌس لٌمة لوي الهأٌن لى مختلف المذاصٌا الذقلة الذاتٌة و الخلالٌة-7-ا 
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 ٌقدر لٌمة التدهور عن التربٌة الداخلٌة لى الاشائر النباٌة المختلفة مذاصٌا  -2-ا 
 الذقا             

 ٌذا المش الت المتالقة بقوي الهأٌن و التربٌة الداخلٌة. – 3-ا 

 رات المها -ج

 المهارات المهنٌة والاملٌة -أ-ج

 ٌاما التهأٌنات بٌن االباى المرغوبة لتذدٌد أل ا لوي هأٌن مرغوبة-7-أ-ج 

 تالبٌق نتائج الهأٌن على نالاق تأارى و تالبٌقى لى المذاصٌا الذقلٌة-1-أ-ج 

 التدرٌا على  ٌفٌة التذ م لى التلقٌو للمذاصٌا الذقلٌة المختلفة-3-أ-ج 

 ات الاامة والقابلة للنقاالمهار -ا-ج

 لٌة عٌدٌر الولت بفا -7-ا-ج 

 ٌشخص المش الت  وٌأد ذلوال عملٌة لها. -1-ا-ج 

 محتوى المقرر-3

 الموضوع

عدد 
 الساعات/ 

 اسبوع

 محاضرة

ساعات ارشاد 
دروس أكادٌمٌة/ 

 عملٌة

    الأزى النترى
 7 1 2 النترٌات المختلفة لقوي الهأٌن -7
 3 3 6 لهأٌنالرق لٌاس لوي ا -1
أستخدام لوي الهأٌن لى المذاصٌا الذقلٌة  -3

 المختلفة
8 2 1 

 1 1 2 المشا ا المتالقة بتالبٌق لوي الهأٌن -2
 1 7 1 أسباا التدهور الراأع للتربٌة الداخلٌة -5
تأثٌر نوع التلقٌو على التر ٌا الوراثى  -6

 للمذاصً
2 1 1 

    الأزى الاملى
 2 1 2 التوازن الوراثى لى الاشائر -7
أثر نوع األخصاا على التر ٌا الوراثى -1

 لمذاصٌا الذقا
6 3 6 

أأراى باض التهأٌنات الصناعٌة لى القمو  -3
 االرز الذري القالن –

8 2 8 

تدرٌا على ذساا لوي الهأٌن و التدهور  -2
الناتج عن التربٌة الذاتٌة و ذساا مانوٌتها من 

 المختلفةاألأٌاا 

70 5 70 

 أسالٌب التعلٌم والتعلم-4

 المذا رات النترٌة -2-7

 التدرٌبات الاملٌة -2-1

 الت لفات االخرى )واأبات منزلٌة( -2-3

 أسالٌب تقٌٌم الطلبة-5

 المارلة و الفهم و المهارات الذهنٌةلتقٌٌم   أمتذانات دورٌة -5-7

 المهارات الاملٌةلتقٌٌم   أمتذانات عملٌة -5-1
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 المارلة و الفهم و المهارات الاامة و القابلة للنقا لتقٌٌم   أمتذانات شفوى -5-3

 المارلة و الفهم و المهارات الذهنٌةلتقٌٌم   أمتذان نترى -5-2

 جدول التقٌٌم

 .8-2األسبوع   أمتذانات دورٌة 7التقٌٌم 

 .75األسبوع   أمتذان عملى  1التقٌٌم 

 .75 األسبوع  أمتذان شفوى 3التقٌٌم 

 .78 -76األسبوع   أمتذان نترى 2التقٌٌم 

 الوزن النسبً لكل تقٌٌم

 % امتذان نصف السنة/الفصا

 %60 امتذان آخر السنة/الفصا

 %70 االمتذان الشفوي

 %30 االمتذان الاملً

 % أعماا السنة/الفصا

 % أنواع التقٌٌم األخرى

 %700 المأموع

 أي تقٌٌم ت وٌنً بذت

 قائمة المراجع-6

 مذ رات المقرر -6-7

 مذا رات مادي من أساتذي المادي

 ( بنفس لغة التدرٌس  - ال تا ال رورٌة )ال تا الدراسٌة المقرري -6-1

 

  تا مقترذة -6-3

Sleper, D.A. and J.M. Poelmen (2006). Breeding field crops. Blackwell publishing. USA 

 

 مأالت دورٌة، موالع إنترنت، إلخ -6-2

 لمذاصٌامألة ا

 مألة علوم المذاصٌا

 مألة تربٌة النبات المصرٌة

www.google.com     

 اإلمكانات المطلوبة للتعلٌم والتعلم-7

 ماما -مذالة تأارا  –ذقا أرشادى  –صوبة  -

http://www.google.com/
http://www.google.com/
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 أ ٌاس ورلٌة خاصة بالتذ م لى التلقٌو -

 لوازم المربى -

 ذاسا اّلى -

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

 المقرر                                           رئٌس مجلس القسم استاذ   

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

 التولٌع    التولٌع                                          

 1070/  8/  7التارٌخ: 

 

 

 


