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 مواصفات البرنامج

 )أ(  البٌانات األساسٌة

 (ماجستٌرالعلوم الزراعٌة )انتاج محاصٌل عنوان البرنامج: (4

   متعدد     ثنائً    √   نوع البرنامج: فردي -(2

 : المحاصٌلالقسم (2

 د/ناصر خمٌس بركات الجٌزاوي المنسق: (1

 (الموفٌة)كلٌة الزراعة جامعة  العالعبد  أ.د/ السٌد ـم الخارجً )واحد أو أكثر(:المقٌ (5

 2003/ 42/ 43تارٌخ آخر اعتماد مواصفات البرنامج: (0

 )أ(  البٌانات المهنٌة

 معلومات متخصصة :)ب( 

 أهداف البرنامج (4

القسام لتوارير برنامج الماجستير بقسم المحاصيل الفرصة لخريجي البكاالررير  ب يتيح     
قااارات م الميميااة رالرةيفيااة بدكمااال اراسااات م المييااا رتيقااي م يااا ماا  التاااري  المميااي 

أساااالي  البحااام الميماااي التوبيقاااي ااااي مجاااا   انتاااا  المحاصااايل  رالنةااارل  يااا 
التراصاال الفمااال ماام الميماااي رالفنيااي  رالماا ار ي  ر رتخصصاااتو رمساااراتو المتماااا 

حال المكاك   المتميقاة بانتاا  ررالماام غغاراا الاتميم ررالجم  رغيرهم م  الم نياي 
إ ااا الكااراار الرونيااة الم هيااة ليمساااهمة اااي تواارير البحاام الميمااي اااي المحاصاايل 

 مجا   المحاصيل الحقيية 
  

 برنامجالنتائج التعلٌمٌة المستهدفة لل (2

 -بنهاٌة هذا البرنامج ٌكون الخرٌج قادر علً ان:

 المعرفة والفهم -أ

 خورا  الوريقة الميمية اي البحرم ال را ية يذكر  ي  -1-أ

 يصف الم قة بي  المتغيرا  المختيفة اي التجار  ال را ية -2-أ

 يتمرف  يي ا سالي  ا حصائية المناسبة لتحييل البيانا  اي المجال البحثي -3-أ

 قرا ا التحييل ا حصائي رالتصميما  التجريبية المختيفة ييخص -4-أ

 جميم المميرما  ال  مة  اار  رانتا  رتحسي  المحاصيل الحقيية يتمرف  ي -5-أ

 الجايا اي مجال التسميا ررل المحاصيل يتمرف  ي  -6-أ

 انراع المرا ي رالمخاليو الميفية المختيفة ييخص -7-أ

 يتمرف  يي مختيف المرامل التي ت ثر  يي انتاجية المحاصيل الحقيية -8-أ

 المختيفة  نتا  راحص را تماا تقارل المحاصيل الورق يمي -9-أ

 البرامج المختيفة لمقارمة الحكائش بالمحاصيل الحقييةيتمرف  ي   -11-أ



 

 

 يتمرف  يي اخ قيا  م نة ال را ة رالبحم الميمي-11-أ

 خورا  البحم الميمي ركيفية اجراي بحم  ييخص-12-أ

م  الكمبيرتر ركابكة ا نترنا  ااي   يي تكنرلرجيا المميرما  را ستفاا  يتمرف -13-أ

 البحم الميمي

 المهارات الذهنٌة -ب

 يحيل البيانا  ريستخيص النتائج المناسبة اي التصميما  التجريبية المختيفة -1-          

 يختار ااضل التصميما  التجريبية المناسبة لبحثةر يفكر بمنوقية-2-          

 ار الحل ا مثل ايما يراجة م  مكك  تحييل الباائل راختي -3-          

يختار التقنيا  الحايثة التي تممل  يي  ياا  ا نتاجية رتحسي  صفا  الجرا  اي  -4-          

 المحاصيل الحقيية

 يقترح انس  برامج المكااحة المتكامية ل اا  ال را ية-5-          

 خصوبة التربة الزراعية يحدد العوامل المختمفة التى تؤثر عمى -6-          

 يتنبأ بقيمة المنتج النيائى بالمزارع الحقمية. -7-          

يحمللللل المخللللاطر المتعمقللللة باىنتللللاج الزراعللللى وتخللللزين البلللل ور والت للللوي  ومقاومللللة  -8-          
 اآلفات

 ة.يحل المشاكل المترتبة عمى فقد القطع التجريبية فى تصميم التجارب الزراعي -9-          
يحللل المشللاكل المتعمقللة بللمدارة المحاصلليل الحقميللة وتللدىور ا نللواع المختمفللة مللن  -11-          

 المحاصيل الحقمية.
 يحمل ا  باب التى تؤثر عمى صفات الجودة فى منتجات المحاصيل الحقمية -11-ب         
لك المحاصللليل يختلللار أن لللب طلللر  التربيلللة فلللى لممحاصللليل  اتيلللة التمقلللي  وكللل  -12-ب         

 خمطية التمقي .
 يخطط لتطوير اداء وادارة المزرعة -13-ب         

 المهارات -ج

 المهارات المهنٌة والعملٌة -أ-ج

يصمم دورة زراعية تحق  افضل تناوب لممحاصيل فيما بينيا مما يترتب عمية  -4- أ-ج
ءة ا تخدام مياة زيادة في انتاجية المحاصيل والمحافظة عمي خصوبة التربة وزيادة كفا

 الري

نتاج التقاوى. -2- أ-ج  يطب  التقنيات الحديثة فى إنتاج وتربية المحاصيل وا 

يطب  أفضل العمميات الزراعية والتى تعظم اىنتاجية وتح ن جودة المنتج  -2- أ-ج
 النيائى

يتدرب عمى ا تخدام منظمات النمو ومبيدات اآلفات بطريقة صحيحة وآمنة  -1-أ -ج
 يجاد طر  بديمة لممقاومة الكيماويةوكيفية إ

نتاج وتح ين المحاصيل الحقمية -5-أ -ج  يكتب التقارير المينية في مجال زراعة وا 

 يجري بحث فى المكتبة عن موضوع معين مرتبط بمنتاج وتربية المحاصيل. -0-أ -ج

 يأ س قناة لمتواصل مع العاممين والخبراء  فى مجال اىنتاج الزراعى . -3-أ -ج

 ي تخدم المقاومة المتكاممة  لمحشائش واآلفات وا مراض المختمفة -0-أ -ج



 

 

 ي تخدم أفضل م تويات من الرى والت ميد لممحاصيل الحقمية -9-أ -ج

 يدير المحاصيل الزراعية فى المناط  الصحراوية -40-أ -ج

 المهارات العامة والقابلة للنقل -ب-ج

 اىشراف. يعمل فى فري  أو يعمل بأقل قدر من 1ب-ج

ي تخدم الحا ب اآلللى فلى البحلث علن المعموملات  لواء كلان  للك بالميلة العربيلة  2ب-ج
 أو االنجميزية.

 يحل المشاكل المرتبطة باىنتاج الزراعى ومحاصيل الحقل. 3ب-ج

 يتواصل بفاعمية مع اآلخرين. 4ب-ج

 لحقل.يتعاون مع ا خرين فى تأ يس الوحدات اىنتاجية فى مجال محاصيل ا 5ب-ج

 يدير العمل بنجاح. 6ب-ج
 يشارك فى حضور الندوات وبرامج التدريب. 7ب-ج

 يحترم وجيات نظر اآلخرين. 8ب-ج

 يتعامل مع الموارد البشرية بفعالية وبطريقة صحيحة. 9ب-ج

 يحترم أخالقيات المينة. 11ب-ج

 يتبنى مبدأ التعمم ال اتى. 11ب-ج

 ي تخدم ميارات االنترنت بفعالية. 12ب-ج

 ينظم ويدير الوقت بطريقة منا بة. 13ب-ج

 يكتب التقارير بطريقة عممية  ميمة. 14ب-ج

 ي تخدم المجالت والدوريات العممية بطريقة فعالة. 15ب-ج

يتبنلى مفيلوم التفكيلر النقللدى وا بلداعى فلى التعاملل مللع مختملف المشلاكل التللى  16ب-ج
 تواجيو.

 ـ المعاٌٌر األكادٌمٌة : 2

 قواع الميرم ال را ية ) برنامج ا نتا  النبات ( –لقرمية ا كاايمية القياسية الممايير ا 1/  3

  (NARS) National Academic Reference Standard  

 

 العالمات المرجعٌة : -1
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2008 ISBN 978 184482  871  5 All  QAA,s  publications  are available 

on website www. Qaa.ac.uk 

 المعاٌٌر المرجعٌةمع  ٌقدمه البرنامج من نتائج تعلٌمٌة مستهدفة مقارنة ما 

  مع المعاٌٌر االكادٌمٌة : 5-4

 NAQAAEأطر الهٌئة القومٌة لضمان الجودة بمصر 

المعرفة والفهم -أ  

 

 المقررات التى تحقق هذه المعاٌٌر

ٌٌر األكادٌمٌة لللبرنامج المعا

 والتى تتوافق معها

أطر الهٌئة القومٌة لضمان الجودة 

  NAQAAEبمصر 

 المتعمقلة ا  ا ليات و النظريلات1 -أ 42،أ42،أ5،أ 1،أ2،أ 2،أ4أ 004طرق بحث علمً وكتابة رسائل، بحث ، مناقشات 
  ات المجلاالت فلي وكل ا التعمم بمجال
 العالقة

 الممار لة بلين المتبلادل التلأثير -2أ 9، أ0، أ3، أ0، أ5أ 042104110451043، 042، 002، 002
 البيئة عمي وانعكا يا المينية

 مجلال فلي العمميلة التطلورات -3أ 42، أ0، أ5أ 040، 009
 التخصص

 القانونيلة و ا خالقيلة المبلادئ -4أ 44أ 044
 التخصص مجال في المينية لمممار ة

 فلي الجلودة أ ا ليات و مبلادئ -5أ 42، أ5،أ 1،أ2،أ 2أ،4أ طرق بحث علمً وكتابة رسائل
 التخصص مجال في المينية الممار ة

 البحلث وأخالقيلات أ ا ليات - 6أ 44،أ5،أ 1،أ2،أ 2،أ4أ 044طرق بحث علمً وكتابة رسائل، 
 العممي

 

المهارات الذهنٌة -ب  

 

 

 المقررات التى تحقق هذه المعاٌٌر

للبرنامج المعاٌٌر األكادٌمٌة 

التى تتوافق معهاو  

أطر الهٌئة القومٌة لضمان الجودة 

  NAQAAEبمصر 

2، ب2،ب4ب 004طرق بحث علمً وكتابة رسائل،   في المعمومات تقييم و تحميل -1ب 
 لحل عمييا القياس و التخصص مجال

 المشاكل



 

 

 ملع المتخصصلة المشلاكل حلل -2ب 2، ب2ب 004مناقشات،  –بحث 
 المعطيات بعض توافر عدم

 المختمفلة المعلارف بلين اللربط -3ب 9،ب5، ب1، ب2ب ، بحث ، مناقشات044 ،004
 المينية المشاكل لحل

 كتابة أو /و بحثية درا ة إجراء -4ب 40،ب9،ب0، ب2، ب2، ب4ب 044، 000طرق بحث علمً وكتابة رسائل، بحث ، 
 مشلكمة حلول منيجيلة عمميلة درا لة
 بحثية

 الممار لات فلي المخلاطر تقيليم -5ب 40، ب9، ب0، ب3ب  000، 005، 002، 002
 التخصص مجال في المينية

 فلي ا داء لتطلوير التخطليط -6ب 42ب جمٌع المقررات
 التخصص مجال

42ب، 1ب  040، 045، 041، 042، 009، 0.2  فلي المينيلة القلرارات اتخلا  -7ب 
 متنوعة مينية  ياقات

المهارات المهنٌة والعملٌة -أ-ج  

 

ذه المعاٌٌرالمقررات التى تحقق ه  

المعاٌٌر األكادٌمٌة لللبرنامج 

 والتى تتوافق معها

أطر الهٌئة القومٌة لضمان الجودة 

  NAQAAEبمصر 

2أ-ج، أ-ج، 4أ-ج 000، 005،  0021002  ا  ا ية المينية الميارات إتقان -1ت 
 التخصص مجال في الحديثة و

 المينية التقارير تقييم و ابةكت-2ت ، 0أ-ج، 5 أ-ج 0001044طرق بحث علمً وكتابة رسائل،

 القائملة ا دوات و الطلر  تقيليم-3ت 40أ-ج، 9أ-ج، 0أ-ج 040، 04510401043، 041، 0421042
 التخصص مجال في

 المهارات العامة والقابلة للنقل -ب-ج

 

 المقررات التى تحقق هذه المعاٌٌر

المعاٌٌر األكادٌمٌة لللبرنامج 

 والتى تتوافق معها

 

ة القومٌة لضمان الجودة أطر الهٌئ 

  NAQAAEبمصر 

، 0ب-ج، 5ب-ج، 1ب-ج، 4ب-ج مناقشات ، بحث

 9ب-ج

 المختمفة بأنواعو الفعال التواصل-1ث

 بما المعمومات تكنولوجيا ا تخدام-2ث 42ب-ج، 2ب-ج حاسب الً ، مناقشات
 المينية الممار ة يخدم

 احتياجاتلو وتحديلد الل اتي التقيليم-3ث ---- ------
 الشخصية مميةالتع



 

 

 المختمفللة المصللادر ا للتخدام-4ث 45ب-ج، 42ب-ج، 2ب-ج بحث ، مناقشات
 المعارف و المعمومات عمى لمحصول

 في فر  وقيادة ، فري  في العمل-6ث 9ب-ج، 0ب-ج، 3ب-ج، 4ب-ج 040، 04510401043، 041، 0421042
 مختمفة مينية  ياقات

 بكفاءة الوقت إدارة-7ث 42ب-ج، 0ب-ج مناقشات

 الم تمر و ال اتي التعمم-8ث 44ب-ج بحث ، مناقشات

 
مع المعاٌٌر األكادٌمٌة المرجعٌة  رنة المعاٌٌر األكادٌمٌة لبرنامج ماجستٌر انتاج المحاصٌلمن الجدول السابق تستطٌع مقا

 .NAQAAEطر الهٌئة القومٌة لضمان الجودة بمصر أل الخارجٌة
 

 ٌة االكادٌمٌة القٌاسٌة لبرامج الماجسبٌر للمعاٌٌر القومنسبة تغطٌة البرنامج -
 %00المعرفة والفهم     -أ

 %00المهارات الذهنٌة  -ب
 %00المهارات المهنٌة والعملٌة -ج  أ
 %400المهارات العامة  -ج ب

 
 

The Quality Assuranance Agency for Higher 

 Education(MSc )     

 المعاٌٌراالكادٌمٌة للبرنامج والتى تتوافق
 مع اهداف برنامج الماجتٌر المحاصٌل 

 المعارف والفهم   -أ

1- A systematic understandin  of knowledge    and a 

critical awareness of current problems and/or new insights, 

much of which is at, or informed by, the forefront of their 

academic discipline, field of study or area of professional 

practice. 
لمكك   الحالية رايمميرما  الف م المن ج  ل -1

رالمرتبوة بمجال  ا كاايمية رممةم المميرما رالمستقبيية 
  الاراسة أر م  النراح  الميمية رالاراسية 

 

 42، أ2، أ2، أ 4أ

 

 

 

2-  A comprehensive understanding of techniques applicable 

to their own research or advanced scholarship. 

لتكنرلرجيا التوبيق  بحاث م الخاصة أر  الكاملالف م -2
 المنح الاراسية المتقامة 

 

 42، أ0، أ5أ

 

 

 

A3- Originality in the application of knowledge, together 

with a practical understanding of how established 

techniques of research and enquiry are used to create and 

interpret knowledge in the discipline. 

 0، أ1، أ2أ



 

 

ا  توبيق المميرما  رربو ا بتف م النراح   اغصالة-3
المميية لنكر التوبيقا  البحثية رالتسا    الت  تستممل 

 ة  لخيق رتفا ل التكنرلرجيا  ا  مجا ت ا المختيف
 

 المهارات الذهنٌة: -ب

1-To evaluate critically current research and advanced 

scholarship in the discipline. 

التقييم رالنقا ل بحام الجارية رالحايثة ا  -1  

 مرضر ا  الاراسة المختيفة  

 2، ب 4ب

2-To evaluate methodologies and develop critiques of them 

and, where appropriate, to propose new hypotheses. 

تقييم الورق رتورير النقا ل ما رالتقاير ا مثل  -2    

  قتراح نةريا  حايثة  

 42، ب9، ب3، ب1، ب2ب

 أ  المهارات العملٌة  -ج

1.Deal with complex issues both systematically and 

creatively, make sound judgements in the absence of 

complete data, and communicate their conclusions clearly 

to specialist and non-specialist audiences   

التمامل مم المكاكل الممقا  )المركبة( م  الناحية التقيياية -1
رالمبتكر  ريستويم التقاير ا  غيا  البيانا  الكامية رالتمامل 

تائج الراضحة ليمتخصصي  رغير المتخصصي  م  بالن
 المستممي  

،  1، ج ـ أ/ 2، ج ـ أ/  2، ج ـ أ/  4ج ـ أ/ 
 9ج ـ أ/ 

2.  Demonstrate self-direction and originality in tackling and 

solving problems, and act autonomously in planning and 

implementing tasks at a professional or equivalent level. 

ترضيح الترجة الذات  رالتجايا ا  مراج ة رحل -2

المكك   مم القار   ي  رضم الخوة رتوبيق ا  مال 

 بحراية كامية أر ما يماال ا 

 3، ج ـ أ/  0ج ـ أ/ 

3.  Continue to advance their   knowledge and 

understanding, to develop new skills to high level. 

استكمال ا ستمرارية لتجايا المميرما  رالف م لتنمية  -3  

 رتورير القارا  الجايا  ليمسترى ا  ي  

 

 40، ج ـ أ/  9، ج ـ أ/ 3ج ـ أ/ 

 ب  المهارات العامة والقابلة للنقل -ج



 

 

1 The exercise of initiave and personal responsibility. 

 تحمل المسئرلية التاري   ي  اكتسا  م ارا 

، ج ـ  1، ج ـ ب/  2، ج ـ ب/  4ج ـ ب/ 
 5ب/ 

2  Decision-make in complex and unpredicatable situations 

 صنا ة القرار اىا رضاع المركبة رالغير مترقمة   -2  

 9، ج ـ ب/  0، ج ـ ب/  2ج ـ ب/ 

3 The independent learning ability required for continuing 

professional  Development 

القار   ي  التميم الذات  رالمويربة ل ستمرارية ا   -3   

 تورير التنمية الم نية  

، ج ـ ب/  3، ج ـ ب/ 0، ج ـ ب/ 2ج ـ ب/ 
 45، ج ـ ب/ 41، ج ـ ب/ 42، ج ـ ب/ 44

 40، ج ـ ب/ 

 البرٌطانٌة  QAAاٌٌر %  مع برنامج ماجستٌر محاصٌل طبقل لمع 00نسبة تغطٌة البرنامج 
 

 هٌكل ومحتوٌات المنهج (1

 سنتان )الحد األدنى(: مدة البرنامج -أ1

 هٌكل البرنامج -ب1

  21 اختٌاري    43 إجباري     :اإلجمالٌة عدد الساعات المعتمدة 4-ب1

 05  % 25  : عددداخل القسمعدد الساعات المعتمدة للمواد  2-ب1

 45  % 0  : عددخارج القسمعدد الساعات المعتمدة للمواد  2-ب1

 مقررات البرنامج(5 

 إجباري 

 
الرقم 
 الكودي

 عنوان المقرر
عدد 

 الوحدات

 للبرنامج النتائج التعلٌمٌة المستهدفة عدد الساعات/األسبوع
 معمل محاضرات التً ٌتم تغطٌتها )الكود(

 

، 4، ب42، أ42،أ 5،أ1، أ2، أ2،أ4أ 2 2 2 طرق بحث علمً وكتابة رسائل 
-ج، 2ب-ج، 2ب-ج، 0أ-ج، 2، ب2ب
 45ب-ج، 3ب

، 2ب-ج، 0أ-ج، 2، ب42،أ5، أ1،أ2أ - - 2 مناقشات 
، 44ب-ج، 0ب-ج، 3ب-ج، 1ب-ج
 40ب-ج،45ب-ج

،ب0،ب5،ب1،ب40،أ9،أ0،أ3،أ0،أ5أ - - 5 بحث 
، 9،جـ0،جـ1،جـ2،جـ4،جـ42،ب40
-ج، 5ب-ج،1ب-ج،4ب-ج،40جـ
-ج،41ب-ج،42ب-ج،44ب-ج،0ب
 40ب-ج، 45ب

-ج،42أ-ج،2، ب2، ب4،ب2،أ2،أ4أ 2 2 2 إحصاء بٌولوجً متقدم 004
 41ب-ج،0ب-ج، 2ب

، 1، ب44، أ40، أ9، أ0،أ3،أ0، أ5أ 2 2 2 إنتاج المحاصٌل الرئٌسٌة 002
، 44، ب40، ب0،ب3،ب0، ب5ب
-ج،1أ-ج، 2أ-ج، 2أ-ج، 4أ-ج، 42ب
، 2ب-ج، 4ب-ج، 40أ-ج، 9أ-ج،0أ

 9ب-ج، 5ب-ج

  .. .. 43 اإلجمالً



 

 

 

 اختٌاري -ب

 
الرقم 
 الكودي

 عدد الوحدات عنوان المقرر

 النتائج التعلٌمٌة المستهدفة عدد الساعات/األسبوع
 معمل محاضرات التً ٌتم تغطٌتها )الكود( للبرنامج

 

-ج، 42، ب44، ب0، أ5، أ2، أ4أ 2 2 2 تربٌة نبات متقدم 002
-ج،0ب-ج، 2ب-ج، 5أ-ج، 2أ

-ج، 45ب-ج، 42ب-ج، 42ب
 40ب

-ج، 42، ب44، ب0، أ5، أ2، أ4أ 2 2 2 تربٌة محاصٌل ذاتٌة التلقٌح 005
-ج،0ب-ج، 2ب-ج، 5أ-ج، 2أ

-ج، 45ب-ج، 42ب-ج، 42ب
 40ب

-ج، 42، ب44، ب0، أ5، أ2، أ4أ 2 2 2 تربٌة محاصٌل خلطٌة التلقٌح 000
-ج،0ب-ج، 2ب-ج، 5أ-ج،2أ

-ج، 45ب-ج، 42ب-ج، 42ب
 40ب

، 2، ب2، ب4،ب42،أ44،أ1،أ4أ 2 2 2 لكتابة العلمٌة للبحوثا 000
، 3ب-ج، 2ب-ج، 2ب-ج، 0أ-ج
 45ب-ج

االتجاهات الحدٌثة فً تربٌة  009
 المحاصٌل

، 2، ب2، ب4،ب42،أ44،أ1،أ4أ 2 2 2
، 3ب-ج، 2ب-ج، 2ب-ج، 0أ-ج
 45ب-ج

فسٌولوجٌا محاصٌل الحقل  040
 متقدم

0،ب5،ب1،ب40،أ9،أ0،أ3،أ0،أ5أ 2 2 2

-ج،2أ-ج،4أ-ج،42،ب40،ب
-ج،4ب-ج،40أ-ج، 9أ-ج،0أ-ج،1أ

-ج،44ب-ج،0ب-ج، 5ب-ج،1ب
 41ب-ج،42ب

، 2، ب2، ب4،ب42،أ44،أ1،أ4أ 2 2 2 طرق بحث علمً فً المحاصٌل 044
 45، د3، د2، د2، د0جـ

0،ب5،ب1،ب40،أ9،أ0،أ3،أ0،أ5أ 2 2 2 انتاج واكثار تقاوي المحاصٌل 042

-ج،2أ-ج،4أ-ج،42،ب40،ب
-ج،4ب-ج،40أ-ج، 9أ-ج،0أ-ج،1أ

-ج،44ب-ج،0ب-ج، 5ب-ج،1ب
 41ب-ج،42ب

0،ب5،ب1،ب40،أ9،أ0،أ3،أ0،أ5أ 2 2 2 بٌئة وفسٌولوجٌا الحشائش 042

-ج،2أ-ج،4أ-ج،42،ب40،ب
-ج،4ب-ج،40أ-ج، 9أ-ج،0أ-ج،1أ

-ج،44ب-ج،0ب-ج، 5ب-ج،1ب
 41ب-ج،42ب

0،ب5،ب1،ب40،أ9،أ0،أ3،أ0،أ5أ 2 2 2 ري محاصٌل الحقل 041

-ج،2أ-ج،4أ-ج،42،ب40،ب

-ج،4ب-ج،40أ-ج، 9أ-ج،0أ-ج،1أ

-ج،44ب-ج،0ب-ج، 5ب-ج،1ب

 41ب-ج،42ب

0،ب5،ب1،ب40،أ9،أ0،أ3،أ0،أ5أ 2 2 2 تسمٌد محاصٌل الحقل 045



 

 

-ج،2أ-ج،4أ-ج،42،ب40،ب

-ج،4ب-ج،40أ-ج، 9أ-ج،0أ-ج،1أ

-ج،44ب-ج،0ب-ج، 5ب-ج،1ب

 41ب-ج،42ب

0،ب5،ب1،ب40،أ9،أ0،أ3،أ0،أ5أ 2 2 2 تدرج الحبوب وخذنها 040

-ج،2أ-ج،4أ-ج،42،ب40،ب

-ج،4ب-ج،40أ-ج، 9أ-ج،0أ-ج،1أ

-ج،44ب-ج،0ب-ج، 5ب-ج،1ب

 41ب-ج،42ب

0،ب5،ب1،ب40،أ9،أ0،أ3،أ0،أ5أ 2 2 2 فسٌولوجٌا التقاوي 043

-ج،2أ-ج،4أ-ج،42،ب40،ب

-ج،4ب-ج،40أ-ج، 9أ-ج،0أ-ج،1أ

-ج،44ب-ج،0ب-ج، 5ب-ج،1ب

 41ب-ج،42ب

استخدام منظمات النمو فً  040
 تاج المحاصٌلان

0،ب5،ب1،ب40،أ9،أ0،أ3،أ0،أ5أ 2 2 2

-ج،2أ-ج،4أ-ج،42،ب40،ب

-ج،4ب-ج،40أ-ج، 9أ-ج،0أ-ج،1أ

-ج،44ب-ج،0ب-ج، 5ب-ج،1ب

 41ب-ج،42ب

 ـ محتوٌات المقررات : 3

 (  004مقرر ) كود ال
 إحصاء  بيولوجي اسم المقرر   
 ( التجارب الب يطة F/T/Z)  اختيار المعنوية –مقدمو = مقاييس التو ط والتشتت المجتوى   

التحميللل التجميعللي   –االرتللداد والللتالزم  –التصللميمات  المتشللعبة  –مثللال عمللي التجللارب العمميللة 
  1والتباين المشترك 

 ( 002) مقرركود ال
 تربية نبات متقدم  اسم المقرر
وعالقتلو   التبلاين فلي صلفات النبلاتي –أىداف  وطر  تربيلة بعلض النباتلات الياملة      المجتوى

 1بتح ين صفات النبات طر  تكاثر النباتات وعالقتو بطر  التربية  
 ( 002)  مقرركود ال 

 إنتاج المحاصيل الرئيسية متقدم اسم المقرر 



 

 

الوصلللف النبلللاتي ف للليولوجيا –الملللوطن والمنشلللأ والتق للليم واىنتلللاج  العلللالمي والمحملللي    المجتلللوى 
النضلللج والحصلللاد والتخلللزين نتلللائج  أحلللدث  –للللري ا –الت لللميد  –المحاصللليل فالحلللة المحصلللول 

  1القصب  –القطن  –ال رة  –ا رز  –البحوث لكل من محاصيل " القم  
 (   005) مقرركود ال

 تربية محاصيل ذاتية التمقيح  اسم المقرر

أىللللداف وطللللر  التربيللللة والمنشللللأ والتق لللليم والتركيللللب النبللللاتي  –ا ىميللللة ا قتصللللادية    المجتللللوى
  1ات الحديثة في تربية المحاصيل  اتية التمقي  واالتجاى

 ( 000)  مقرركود ال
 تربية محاصيل خمطيه التمقيح  اسم المقرر

أىداف وطر  التربية واالتجاىات الحديثة في تربيلة المحاصليل  –ا ىمية االقتصادية    المجتوى
 الخمطية.

 ( 200) مقرركود ال
 science writingالكتابة العممية لمبحوث  اسم المقرر

 ) يدرس ى ا المقرر بالمية اىنجميزية ( 

 –الللللدوريات  –الر للللائل العمميللللة  –صللللور نشللللر البحللللوث والمعللللارف الزراعيللللة   المجتللللوى
الكتلاب ال لنوي  –كتلب الملؤتمرات ) المصلنف (  –الموضلوعات  –الكتب  –التقارير  –النشرات 

ة اليامللة والمراجعللات والم تخمصللات المجمللدات الزراعيلل –وبللاقي المصللادر  –دوائللر المعللارف  –
وملا  –الر لائل العمميلة  –) تعريف البحث  –كتابة البحوث والر ائل العممية  1العالمية والمحمية 

إعلداد   -مواصفات العنوان الجيلد لمبحلث  –مكونات البحث ومكونات الر الة العممية  –أىميتيا 
وطللللر  البحللللث والنتللللائج  -بللللة المللللوادكيفيللللة كتا –مقدمللللو البحللللث وأىميتللللو  –المللللوجز والممخللللص 

ا  للموب  –ليللة البحللث  -كيفيللة إعللداد الجللداول والر للوم وا شللكال واثبللات المراجللع –ومناقشللتيا 
ا خطلاء الشلائعة  -القواعد التي تراعي في كتابة الر الة عمي اآلللة الكاتبلة( -العممي ومواصفاتو
مللا  -ت والتعبيللرات التللي يجللب تجنبيللانمللا ج مللن ا خطللاء الشللائعة والكممللا –فللي كتابللة البحللوث 

الوحللدات والرمللوز المتعللارف عمييللا فللي البحللوث  –يراعللي فللي إثبللات المراجللع العمميللة الم للتخدمة 
 الزراعية عالميا لمقياس ، واختصاراتيا.

 (:009) مقرركود ال
 االتجاهات الحديثة في تربية المحاصيل اسم المقرر

 –فللللي إنتللللاج نباتللللات  ات صللللفات متميللللزة  ا للللتخدام تقنيللللات زراعللللة ا ن للللجة المجتللللوى
ا لتخدام تقنيلات  -االختالفات الج مية لمعممات الجزئية االنتخاب المبني عمي الجزيئات المعمملة

 اليند ة الوراثية وطر  نقل الجينات الوراثية.
 (:040) مقرركود ال

 فسيولوجيا محاصيل متقدم اسم المقرر 



 

 

التمثيلللل الضللوئي فلللي نباتلللات  -ية المحاصلليلنبللل ة تاريخيللة علللن عمللم ف للليولوج  المجتللوى
نتلاج الملادة الجافلة -المحاصيل  -النملو والتكثيلف -اعتراض الك اء الخضري لألشلعة الضلوئية وا 

مراحل النمو في بعض المحاصيل ودرا ة  -التي ية المعدنية -العالقات المائية –النمو الخضري 
 الفترات الحرجة لمري والت ميد.

 (:044) مقرركود ال
 طرق البحث العممي في المحاصيل اسم المقرر 

خصلائص العملوم الزراعيلة. دقلة المفلاىيم  -خصائصلو -خصائص العموم )تعريف العمم  المجتوى
التحميللل(  –الموضللوعية  -البنللاء المللنظم لمعمللم -اتصللال البحللث العممللي –فللي الصلليالة العمميللة 

أخلال   -خصلائص البحلوث الزراعيلة -ئيالتفكيلر اال لتقرا -مناىج التفكير ) التفكير اال تنباطي
 العمماء(.

العملللم  –العملللم واللللدين  –العملللم والمجتملللع  –عالقلللة العملللم بأوجلللو النشلللاط ا خلللرى) العملللم واىدراك 
العملللوم الزراعيلللة  –العملللم واليقلللين  –العملللم وال يا لللة  -العملللم والفم لللفة –العملللم واالختلللراع  -والفلللن

الدور ال ي تمعبو الصدفة والفروض  -أجيزة القياس –العممي والرياضية(. القياس وأثره في التقدم 
عدادا الباحث  -في البحوث  -التجلارب البيولوجيلة -أنلواع التجلارب -صفات الباحلث –ا تعداد وا 

 -مصلللادر بيانلللات البلللاحثين -بياناتيلللا وأق لللاميا وم لللتوياتيا –البحلللوث  -قواعلللد العملللل التجريبلللي
الطريقلللة  -اال لللتنتاجية(. طريقلللة المحاوللللة والخطلللأ -دالليةطلللر  البحلللثي الطريقلللة العمميلللة) اال لللت

الطريقللة التمثيميللة)  -الطريقللة اىحصللائية –طريقللة الم لل  أو الحصللر  -طريقللة الحالللة -التجريبيللة
 –تنظلليم البحللوث الزراعيللة  -البحللث الزراعللي والطريقللة العمميللة –الطريقللة التاريخيللة  -الصللناعية(

المشللروعات  -تمويللل البحللوث -تخطلليط البحللوث الزراعيللة -اعيللةالمنظمللات والييئللات البحثيللة الزر 
صللور  -مصلادر الحصلول عملي المعموملات العمميلة -المشلاكل العاملة لمبحلوث الزراعيلة -البحثيلة

 نشر البحوث والمعارف الزراعية.
 (:612) مقرركود ال

 إنتاج وإكثار تقاوي المحاصيل اسم المقرر 

العواملللل  -إزىلللار المحاصللليل -درجلللات التقلللاوي -يا ىميلللة االقتصلللادية لمتقلللاو   المجتلللوى
نتلللاج  -اللللتحكم فلللي إزىلللار المحاصللليل وتطبيقاتيلللا العمميلللة –الملللؤثرة عملللي ا زىلللار  طلللر  إكثلللار وا 

كثللللار  -المحاصللليل ا  ا لللية) جن لللليا وخضلللريا( زراعللللة ا ن لللجة النباتيللللة وأىميتيلللا فللللي إنتلللاج وا 
طر  الحصاد والتجييز والتخلزين  -لتقاويعمي ا ةأ باب تدىور التقاوي وطر  المحافظ -التقاوي

اختبللارات التقلللاوي واىلللم التشللريعات المنظملللة ليلللا  -واالحتياطللات الواجلللب توافرىللا ل لللالمة التقلللاوي
 محميا ودوليا.

 
 

 (:042) مقرركود ال

 بيئة وفسيولوجيا الحشائش اسم المقرر 



 

 

تكللاثر الحشللائش)  -شللائشالطللر  المختمفللة لتق لليم الح –ا ىميللة االقتصللادية لمحشللائش  المجتللوى
 -تطفل الحشائش عمي المحاصيل –عوامل زيادة القدرة التناف ية لمحشائش –ال جن ي(  -جن ي

 العالقات 
إزىلار  -الحشائش كعواملل لففلات النباتيلة -ا ليموباثني بين الحشائش والمحاصيل المصاحبة ليا

إنتشلار وتوزيلع بل ور الحشلائش  – اتمحكلم فلي اىزىلار( -الحشائش )العوامل المؤثرة عملي اىزىلار
ا لللتجابة الحشلللائش  -حيويلللة بللل ور الحشلللائش اىنبلللات وال لللكون فلللي بللل ور الحشلللائش -فلللي التربلللة

 مورفولوجيا وف يولوجيا لممقاومة الحيوية والكيماوية
 (:041) مقرركود ال

 ري محاصيل حقل اسم المقرر 

المشلاريع القوميلة فلي  -اءف ليولوجيا المل -صلورة الملاء ا رض -مصادر الماء  المجتوى
اىجيللاد  -اال للتيالك المللائي وطللر  ح للابو -طللر  الللري -كفللاءة الللري -المقننللات المائيللة -الللري

 المائي وتأثيره عمي بعض المحاصيل الرئي ية.
 (:045) مقرركود ال

 تسميد محاصيل الحقل اسم المقرر 

تربلة ومكوناتيلا التلأثير ال -العناصلر الي ائيلة -دواعلي ا لتخدام ال لماد -مقدمة  المجتوى
كيفيلللللة إضلللللافة  -ح لللللاب معلللللدالت ال لللللماد –أىميلللللة التلللللوازن ال لللللمادي  –الف للللليولوجي لأل لللللمدة 

 اىرشادية الخاصة بتجارب الت ميد –كيفية تحديد االحتياجات ال مادية  -ا  مدة
 (:0040) مقرركود ال

 تدرج الحبوب وخزنها اسم المقرر

تخلزين البل ور والعواملل التلي تلؤثر  -صليل الحقميلةما يراعلي عنلد حصلاد المحا  المجتوى
طللر  التخللزين  –تللأثير طللر  التخللزين عمللي حيللاة البلل ور والعوامللل المللؤثرة  –عمللي عمللر البلل ور 

 -العواملل الملؤثرة عملي تلدىور حيويلة البل ور أثنلاء التخلزين –المختمفة لب ور المحاصيل المختمفة 
 ما يراعي في المكان المعد لمتخزين.

 (:043) مقرركود ال
 فسيولوجيا التقاوي اسم المقرر 

التييرات البيوكيمياويلة التلي تحلدث بالبل ور أثنلاء التكلوين  -أىم مكونات الب ور  المجتوى
حيوية التقلاوي والعواملل التلي  -ف يولوجيا اىنبات الخاصة بالتحكم فيو -وتكامل النضج واىنبات

والعواملللل التلللي ت لللببو وكيفيلللة اللللتحكم فيلللو  -قلللاويتلللدىور الت -تلللؤثر فييلللا وكيفيلللة المحافظلللة عمييلللا
 وعالقة  لك بو ائل التخزين وتنفس الب ور.

 
 (:040) مقرركود ال

 استخدام منظمات النمو في إنتاج المحاصيل اسم المقرر 



 

 

المللواد  –منظمللات النمللو الطبيعيللة  -أىميللة وتطللور ا للتخدام منظمللات النمللو -التعريللف  المجتللوى
 يفية.المنظمة لمنمو التخم

 -مللؤخرات النمللو( -ا ثيمللين –حمللض ا ب ي لليك  -ال لليتوكينات -الجيرلينللات –ا ك للينات  -)
 -ال لكون –اللدور الف ليولوجي ) اىنبلات  –التقديرات الحيويلة  -اكتشاف المركبات ال اب   كرىا

 -خوخةالشلي –تكلوين الثملار والبل ور  -ا زىار وتحديد الجلنس -ا تطالة الخاليا -انق ام الخاليا
 –النمللو تحللت ظللروف بيئيللة معاك للة( ميكانيكيللة التللأثير الف لليولوجي  -ال لليادة القميللة -االنتقللال

 التطبيقات العممية لممواد المنظمة لمنمو في المحاصيل.
 (متطلبات القبول فً البرنامج0

الحصرل  يي ارجة بكالررير  اي الميرم ال را ية )كمبة المحاصيل( بتقاير جيا  يي -1
اي مترسو تقايراتة خ ل سنرا  الاراسة رتقاير جيا جاا اي ماا  التخصص م  احال  ا قل

 الجامما  المصرية ار  يي ارجة  يمية مماالة م  مم ا  يمي اخر ممترف بة 
سنرا  ريجر   11ا    يكر  قا مضي  يي حصرلة  يي الارجة الميمية ا رلي اكثر م   -2

ا  المتقام امتحانا  المقررا  الاراسية التنكيوية التي يقرها ا  فاي م  هذا الكرو  يي ا  يجت
 رحاا ( بتقاير جياجاا  يي ا قل9مقررا  ) 3مجي  الكيية اثناي التسجيل ر ااها 

ا  يحصل المتقام  يي مرااقة ج ة  مية لقيا  بالاراسا  المييا مم منحة التفرغ ال  م اثناي -3
 سبرع تفرغا كام  اراستة لما  يرمي   يي ا قل اي ا 

ا  يتقام الوال  باستمار  وي  تسجيية لارجة الماجستير ريستراي جميم ا رراق المويربة -4
ليتسجيل رالممي   ن ا م  قبل الاراسا  المييا رالبحرم الي  ميا الكيية الذل يحرل ا الي ركيل 

ل  يي الوال  ثم تحريل الكيية لكئر  الاراسا  المييا رالبحرثييتاكا م  انوباق كررو التسجي
 ا رراق الي القسم الميمي المختص  بااي الرال رتحايا لجنة ا كراف

تقام لجنة ا كراف خوة بحثية تكمل كااة جران  الاراسة رالمراجم مرقمة م  الساا   -5
 المكراي  الي ااار  الاراسا  المييا  يي ا  تحفة بميف الوال   نا التسجيل

 )الحصول على الدرجة( البرنامج وإكماله(لوائح التقدم فً 9

م   ئحة الاراسا  المييا  8ا  يتايم الوال  الاراسة رالبحم راقا لما هر مبي  اي الماا   -1

 لما  سنتي   يي ا قل م  تاريخ تسجيية

 ا  يقرم باجراي بحرم اي مرضرع يقر  مجي  الكيية بناي  يي اقتراح القسم -2

نجاحة بتقاير جيا جاا  يي ا قل اي مترسو تقايرا  امتحانة اي ا  يتقام الوال  بما  -3

المقررا  الاراسية المكيف ب ا ، بنتائج بحرثة اي رسالة تقبي ا لجنة الحكم بما مناقكتة اي ا راذا 

لم يحصل الوال   يي ارجة الماجستير خ ل خم  سنرا  م  تاريخ تسجيية يسقو قيا  م  

  الكيية ما قيا الوال  ما  اخرل يحااها بناي  يي تقرير لجنة الاراسا  المييا ريجر  لمجي

 ا كراف رترصية مجي  القسم المختص

  ICDLيقام الوال  ما يفيا اجتيا   لث م اررا  اي الحاس  ا لي ار ك اا  ممتما  م   -4

  م  احا رحا 411يتقا الوال  بك اا  اجتيا  اليغة ا نجيي ية )التريفل( بمسترل   يقل     -5

  مراك  الغة بالجاممة ار م  الجامما  المناةر  راقا لما يقر  مجي  الكيية رمجي  الجاممة



 

 

 ـ وسائل تقٌٌم مخرجات التعلم المستهدفة من البرنامج : 40

 تقوٌم النتائج التعلٌمٌة المستهدفة للبرنامج (44

 العٌنة األداة المقٌـّم

 40 استبٌان طالب السنة النهائٌة -4

 20 استبٌان الخرٌجون -2

 40 استبٌان المستفٌدون )جهات التوظٌف( -2

 4 تقرٌر مقٌـّمٌن خارجٌٌن )ممتحنٌن خارجٌٌن( -1

   آخرون -5
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