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 بنهاجامعة 

 الزراعةكلٌة 

 

  دراسات علٌا مقرر توصٌف

 مواصفات المقرر

 جمٌع البارمج: البرنامج أو البرامج التً ٌقدم من خاللها المقرر

 مجار: اختٌارى جمٌع البعنصر رئٌسً أم ثانوي للبرامج

 : المحاصٌلالقسم الذي ٌقدم المقرر

 الدراسات العلٌا: السنة الدراسٌة/ المستوى

 2001/ 12/ 11: وافقة مجلس القسممتارٌخ 

 )أ(  البٌانات األساسٌة 

  626م ح ص الكود:             متقدم بذورفحص  :العنوان

  2 المحاضرة: 3الساعات المعتمدة:

 56 المجموع:       2 العملً:            :رااد الااصحصص اإل

 )ب(  البٌانات المهنٌة

 األهداف العامة للمقرر (1

ومهاارات متقدماة عان فحاع واعتمااد الباذور  معارف امداد الطالب بررٌهدف هذا المق 

واالختبارات المعملٌة  والعوامل البٌئٌة التً تؤثر علً انتاجهابغرض استخدامها كتقاوي 

 .حكم علً جودتها التً ت

 النتائج التعلٌمٌة المستهدفة للمقرر (2

 أن : بنهاٌة هذا المقر ٌكون الطالب قادرا على

  الفهمالمعرفة و -أ

 االزهار وتطور البذورطبٌعة  ٌصف -1-أ

 العوامل التً تؤدي الً تدهور التقاوي ٌذكر -3-أ

 العوامل البٌئٌة المختلفة علً انتاج التقاوي تاثٌر  ٌتعرف على -4-أ

  اهمٌة اختبارات البذور فً الحكم علً جودة التقاوي ٌتعرف على-5-أ

 طرق تخزٌن التقاوي فً مصراهم  ٌذكر -6-أ

 المهارات الذهنٌة -ب

 عملٌة االزهار واالثمار فً المحاصٌلٌحدد العوامل المختلفة التً تؤثر علً  -1-ب

 بانخفاض نسبة انبات البذور وحٌوٌتهاٌحلل المخاطر المتعلقة -2-ب

 ورالطرق لكسر طور السكون فً البذٌختار انسب  -3-ب

 و لزٌادة المحصولمعاملة التقاوي لمقاومة االمراض اٌحدد افضل طرق  -4-ب

 ٌقارن بٌن التقاوي الجٌدة والغٌر جٌدة -6-ب

 المهارات-ج
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 المهارات المهنٌة والعملٌة -أ-ج

 ٌخزن التقاوى بطرٌقة سلٌمة. -1-أ-ج

 االمراض وزٌادة المحصولللقضاء علً   بطرق مختلفة التقاويٌعامل  -2-أ-ج

 ٌختبر التقاوى معملٌا. -3-أ-ج

 قابلة للنقلالمهارات العامة وال -ب-ج

 .ٌعمل فى فرٌق -1-ب-ج

 ٌحترم اخالقٌات المهنة -4-ب-ج

 محتوى المقرر (3

/  عدد الساعات الموضوعات التً تم تدرٌسها فعلٌا  
 االسبوع

ارااد  محاضرة
 اكادٌمً/عملً

    المحاضرات
  1 2 مقدمة

  1 2 المنظمات المحلٌة والدولٌة لفحع واعتماد التقاوي

  1 2 ٌادة االنتاجدور فحع التقاوي فً ز

  1 2 اختبارات االصناف والترخٌع باالنتاج

  1 2 تجارب مراقبة الجودة والتفتٌش الحقلً

  1 2 خطوات فحع تقاوي المحاصٌل

  1 2 عالقة علم فحع البذور بعلوم التقاوي االخري

  1 2 اختبارات مراقبة جودة التقاوي

  1 2 .النقاوة الطبيعية تحديد نسبه

  1 2 البذور للمحاصيل األخرى بالعينة عدد تحديد

  1 2 تحديد نسبه اإلنبات

  1 2 تحديد درجه الحيوية للبذور.

  2 2 تحديد نسبه األمراض المحمولة على البذور )الفطريات

    الجزء العملى

 2  2 اخذ عٌنات البذور

 1  2 تجهٌز عٌنة الفحع

 2  2 اختبار نقاوة البذور

 1  2 اختبار نقاوة الصنف

 2  2 اختبار االنبات

 1  2 اختبار السكون

 2  2 اختبار الحٌوٌة

 1  2 اختبار الرطوبة

 2  2 اختبارات االصابة الحشرٌة

 

 أسالٌب التعلٌم والتعلم (4

  ............... محاضرات نظرٌة -4-1

  .................. تدرٌبات عملٌة  -4-2
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  .......................... تكلٌفات  -4-3

 أسالٌب تقٌٌم الطلبة (5

 . المعرفة والفهم والمهارات الذهنٌةلتقٌٌم    . ٌةإمتحانات دور -5-1

 . المهارات العملٌةلتقٌٌم    .. امتحانات عملٌة -5-2

 .المعرفة والفهم والمهارات العامة والقابلة للنقللتقٌٌم    .... امتحان شفوى -5-3

 .المعرفة والفهم والمهارة الذهنٌةلتقٌٌم    ... إمتحان نظرى -5-4

 جدول التقييم

 .8، 4....   األسبوع  ..... نات دوريةإمتحا 1التقييم 

 .15..   األسبوع  ......... امتحان عممى 2التقييم 

 .15األسبوع    ........... امتحان شفوى 3التقييم 
 .18 -16األسبوع    ........... امتحان نظرى 4التقييم 

 الوزن النسبي لكل تقييم  
 % امتحانات دورية

 %66 امتحان آخر السنة/الفصل
 %16 االمتحان الشفوي
 %36 االمتحان العممي

 % عمال السنة/الفصلأ
 % أنواع التقييم األخرى

 %166 المجموع
 أي تقييم تكويني بحت

 قائمة المراجع (6

 مذكرات المقرر -6-1

 محاضرات ٌعدها استاذ المادة

 الكتب الضرورٌة )الكتب الدراسٌة المقررة(  -6-2

( محاصااٌل الحقاالم 1662مرسااىم مصااطفى علااىم  عبااد الجااوادم عبااد العظااٌم أحمااد ) -1

 القاهرة. -مكتبة األنجلو المصرٌة -التقاوي -رابعالجزء ال

 كتب مقترحة -6-3
McDonaled M.B.2000. Seed priming in: seed technology and its biological basis (eds. 

M. Black and J.D. Bewley). Plenum press, New York.   

 

 مجالت دورٌةم مواقع إنترنتم إلخ -6-4

Agronomy Journal, Crop Science, European Journal of Agronomy, Moshtohor 

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

(seed). 

http://www.seedbiology.com/
http://www.google.com/
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 اإلمكانات المطلوبة للتعلٌم والتعلم (6

وساٌلة انتقاال  أجنبٌاة حدٌثاةو عربٌاة م مراجاع جهااز عارض بروجكتاورجهاز كمٌوترم 

 )االدارة المركزٌة لفحع واعتماد التقاويم شركات انتاج التقاوي( للزٌارات المٌدانٌة

 2226/    12/   16ـ تم مناقاة التوصٌف وإعتماده بمجلس القسم المنعقد بتارٌخ  

 منسق المقرر:

 ناصر امٌس بركات الجٌزاويد/ 

 رئٌس القسم:لتوقٌع                                                        ا

 محمد اسماعٌل سلوعأ.د/                                                             

 التوقٌع 

 1/8/2010التارٌخ 

 


