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 :ساسيةمعلومات أ

 1 ـ اسم البرنامج : ماجستير العلوم الزراعية- ) تخصص: انتاج محاصيل (

(ثالثى (     ) ثنائى (    ) √أحادى :  ) ـ طبيعة البرنامج  2  

 المحاصيل: األقسام المسئولة عن البرنامج -3

يث مجلس الكلية رقم تحد -71/7/0272بتاريخ ( 333)مجلس الكلية رقم : تاريخ إقرار البرنامج  -4

 3/3/0272بتاريخ ( 424)تحديث مجلس الكلية رقم  - 03/72/0273بتاريخ ( 313)

 أحمد محمد سعد/  د  :منسق البرنامج -5

 نبيل علي خليل/ د.أ: المراجع الخارجي -6

 :مواصفات الخريج -7

.إتقانمنهجياتالبحثالعلمى -أ

.المحاصيلانتاجتطبيقالمنهجالتحليلىالناقدللمعارففىمجال -ب

.المحاصيلالحقليةانتاجإظهاروعياعميقاللمشاكلالجاريةفىمجال -ت

.تحديدالمشكالتالمهنيةوإيجادالحلولالمناسبةلها -ث

.المحاصيلانتاجإتقاننطاقواسعمنالمهاراتالمهنيةفىمجال -ج

.المحاصيلانتاجتطبيقالوسائلالتكنولوجيةالمناسبةفىمجال -ح

.واصلبفاعليةمعاألخرينالت -خ

.القدرةعلىاتخاذالقرارفىالوقتالمناسب -د

 
 :ةمعلومات متخصص

 
 :لبرنامجالعامة ل هدافاآل -1

 :إلى تحقيق األغراض اآلتية( محاصيل)في العلوم الزراعية  الماجستيريهدف برنامج 

اج المحاصيلاكساب طالب الدراسات العليا القدرة على اجراء بحث في مجال انت- العناية بالدراسات العليا في مجال .
اإلسهام في إثراء الدراسات المتخصصة والبحث الجاد في مجال .انتاج المحاصيل والتوسع في بحوثها والعمل على نشرها

انتاج المحاصيل 

 :ـ المخرجات التعليمية المستهدفة من البرنامج   2

  :والفهم المعرفة - أ
 : أن يكون الخريج قادراً علىمج ابنهاية هذا البرن

 .يذكر أهداف االنتاج لمختلف المحاصيل الحقلية- 1/أ

 .يتعرف على المواد الحديثة في انتاج المحاصيل- 2/أ
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 .يتعرف على منشأ، وتقسيم، وأهمية التنوع البيئي في برامج انتاج المحاصيل- 3/أ

.انتاج المحاصيل الحقليةيصف جيدا الطرق المختلفة للتقنيات الحديثة في - 4/أ  

.يذكر الطرق االحصائية المالئمة لتحليل البيانات البحثية- 5/أ  

 .يذكر جيدا أهمية العمليات الزراعية في مختلف المحاصيل الحقلية- 6/أ
.يتعرف جيدا على األسس المطلوبة لالضطالع بأبحاث علمية- 7/أ  

.عليهال المطلوبة لالختبارات والمحافظة مراحيصف طرق اكثار التقاوي، مرورا بجميع ال  - 8/أ  
.يتعرف على أفضل الممارسات والعمليات الزراعية لمختلف المحاصيل الحقلية- 9/أ  

.يذكر العمليات الفسيولوجية للمحاصيل الحقلية وعالقة ذلك ببرامج انتاج المحاصيل- 11/أ  

.محاصيليتعرف على أهم التطورات العلمية فى مجال انتاج ال- 11/أ  

.يتعرف على المبادىء االخالقية والقانونية فى مجال التخصص -12/أ  
.يلم بطرق زراعة وتسميد وري المحاصيل الحقلية المختلفة- 13/أ  
 
 
 

 
 
 
 

 :الذهنية المهارات -ب
 :مج يكون الخريج قادراً على أن ابنهاية هذا البرن

 .محصول حقلييختار أنسب طرق االنتاج التي تالئم طبيعة كل - 1/ب

 يقدم حلول مختلفة للمشاكل التي تنشأ جراء طرق زراعية مختلفة لبعض المحاصيل- 2/ب

.يقيم طرق زراعة وتسميد وري المحاصيل الحقلية المختلفة كي يختار أفضلها- 3/ب  

 يختار أنسب التصميمات االحصائية والتي بدورهها تقدم أفضل التفسيرات للعالقة - 4/ب

.ت المختلفةبين المعامال  

.يقدر كميا مكونات التباينات الظاهرية و االنتاجية- 5/ب  

.يفرق بين الصفات الكمية والوصفية وأهمية كل منهما النتاج المحاصيل- 6/ب  

.يختار أفضل الطرق الختبار التقاوي- 7/ب  

.يقترح أفضل العمليات الزراعيةالمتحصل عليها من برامجانتاج المحاصيل- 8/ب  

.يقيم الطرق المتبعة في برامج االنتاج، كما يقوم بتقديم فروض بحثية جديدة- 9/ب  

.يقيم المخاطر فى الممارسات المهنية فى مجال انتاج المحاصيل- 11/ب  

.يفرق بين الطرق المستخدمة فى حصاد بعض المحاصيل الهامة- 11/ب  

 
 :عملية المهنية والمهارات ال. ج

 :الخريج قادراً على أن بنهاية هذا البرنامج يكون 

 .يطبق الطرق المناسبة في زراعة مختلف المحاصيل الحقلية- 1/ج
.يجري عملية الخف في المحاصيل الحقلية الهامة خالل برنامج انتاجها- 2/ج  

.يطبق برنامج تسميدي متكامل لزيادة انتاجية المحاصيل الحقلية- 3/ج  

.لتحسين بعض الصفات المحصولية لمختلف المحاصيل يستخدم طرق حديثةللعمليات الزراعية- 4/ج  

. يصمم تجارب زراعية سواء كانت بسيطة أو عاملية- 5/ج  
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.يقوم بتفسيرالنتائج تفسيرا صحيحا- 6/ج  

.يحدد صالحية التقاوي، االنبات، التكاثر و السكون في المعمل، الصوبة الزجاجية أو الحقل- 7/ج  

.مناسبة لمختلف المحاصيل الحقليةيطبق العمليات الحقلية ال- 8/ج  

.طلع باألبحاث العلمية كما يقدر علي التعامل مع بعض المشاكل التجريبة مثل فقد البياناتي- 9/ج  

.يكتب التقارير المهنية فى مجال انتاج المحاصيل الحقلية- 11/ج  

.يتدرب على جمع وحفظ وتداول تقاوي المحاصيل الحقلية- 11/ج  

 
 
   :العامة المهارات -د

 :بنهاية هذا البرنامج يكون الخريج قادراً على أن 

.يعمل في فريق بحثي- 1/د  

.يستخدم مهارات الحاسب اآللي- 2/د  

 .يحل المشاكل المحتملة الواردة في التجارب الزراعية- 3/د
.يفكر بطريقة خالقة- 4/د  

 .يستخدم الوقت بكفاءة- 5/د

 .مية في المجاليستطيع قراءة الدوريات العل- 6/د

 .يتواصل مع اآلخرين بفاعلية- 7/د

.يتعلم ذاتيا وبأستمرار- 8/د  

 .يقيم ذاته ويحدد احتياجاته  التعليمية- 9/د
 .يستخدم المصادر المختلفة للحصول على المعلومات والمعارف- 11/د
.يضع قواعد ومؤشرات تقييم آداء األخرين- 11/د  

:ـ المعايير األكاديمية  3     

جامعة -كلية زراعة مشتهر– (المحاصيل انتاج):العلوم الزراعية تخصصماجستيراألكاديمية القياسية لبرنامج  المعايير

بتاريخ ( 313)مجلس الكلية رقم تحديث  -71/7/0272بتاريخ ( 333)مجلس الكلية رقم بنها أعتماد 

  1/70/0272بتاريخ ( 421)مجلس الكلية رقم تحديث  - 03/72/0273

Academic References Standards (ARS) 

 :ـ مقارنة ما يقدمه البرنامج من نتائج تعليمية مستهدفة  مع المعايير المرجعية  5
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المعايير األكاديمية المرجعية 

 الدراسات العليا

ماجستير إنتاج  برنامج) 

 (محاصيل

ARS 

 ILO’sالمخرجات التعليمية المستهدفة

لماجستير إنتاج محاصي من برنامج  

 المقررات التي تحقق المعايير

 ARSاألكاديمية المرجعية 

ماجستير إنتاج لبرنامج 

 محاصيل
من أهم مكونات البرنامج التي 

 تعكس االحتياجات

 :مهارات المعرفة و الفهم.أ

a1. النظرياااااااات و األساسااااااايات

المتعلقااة بمجااال الااتعلم وكاا ا فااي 

 .المجاالت  ات العالقة

  

.a1.1 نتاج لمختلف ي كر أهداف اال

 .المحاصيل الحقلية

306 

.a1.2  يصاااف جيااادا الطااارة المختلفااااة

للتقنيااات الحدي ااة فااي انتاااج المحاصاايل 

 .الحقلية

306 

.a1.3  ي كر الطرة االحصائية المالئمة

 .لتحليل البيانات البح ية

306 

306 

.a1.4  يتعااااارف جيااااادا علاااااى األساااااس

 .المطلوبة لالضطالع بأبحاث علمية

3066 

3066 

a2. التااااااااأ ير المتبااااااااادل بااااااااين

الممارسة المهنية وانعكاسها علي 

 .البيئة

 

 .a2.1  يتعاااارف علااااى منيااااأ  وتقساااايم

وأهميااة التنااوع البيئااي فااي باارام  انتاااج 

 .المحاصيل

 

306 

.a2.2  يااااا كر جيااااادا أهمياااااة العملياااااات

 .الزراعية في مختلف المحاصيل الحقلية

 

306 

306 

306 

366 

366 

.a2.3  يتعاارف علااى أفضاال الممارسااات

والعمليات الزراعية لمختلف المحاصايل 

 .الحقلية

 

306 

306 

366 
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.a2.4  يصاااف جيااادا الطااارة المختلفااااة

للتقنيااات الحدي ااة فااي انتاااج المحاصاايل 

 .الحقلية

306 

366 

a3. التطورات العلمية فاي مجاال

 .التخصص

 

.a3.1  يتعاارف علااى المااواد الحدي ااة فااي

 .اج المحاصيلانت

 

306 

366 

366 

.a3.2 يصااااف جياااادا الطاااارة المختلفااااة

للتقنيااات الحدي ااة فااي انتاااج المحاصاايل 

 .الحقلية

 

366 

366 

.a3.3 يتعاااااارف جياااااادا علااااااى األسااااااس

 .المطلوبة لالضطالع بأبحاث علمية

 

3066 

.a3.4  يتعاااارف علااااى أهاااام التطااااورات

 .العلمية فى مجال انتاج المحاصيل

 

306 

a4 . المبااااااااااادو األخالقيااااااااااة و

القانونيااة للممارساااة المهنياااة فاااي 

 .مجال التخصص

 

.a4.1  يتعرف على المباادءء االخالقياة

 .والقانونية فى مجال التخصص

 

3066 

.a4.2 يتعاااااارف جياااااادا علااااااى األسااااااس

 .المطلوبة لالضطالع بأبحاث علمية

3066 

a5 . مبااادو و أساساايات الجااودة

فااي الممارسااة المهنيااة فااي مجااال 

 .لتخصصا

 

.a5.1  يتعرف على المباادءء االخالقياة

 .والقانونية فى مجال التخصص

 

3066 

a6. أساساايات وأخالقيااات البحااث

 .العلمي

 

.a6.1   يتعرف على المبادءء االخالقية

 .والقانونية فى مجال التخصص

3066 

.a6.2  يتعااااارف جيااااادا علاااااى األساااااس

 .المطلوبة لالضطالع بأبحاث علمية

3066 

a7 . كفاااءة طاارة االنتاجيااة رفااع

 .للمحاصيل الحقلية

 .a7.1  يتعرف على المواد الحدي ة في

 .انتاج المحاصيل

306 
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 .a7.2  يصف جيدا الطرة المختلفة

للتقنيات الحدي ة في انتاج المحاصيل 

 .الحقلية

366 

366 

.a7.3  يلم بطرة زراعة وتسميد وري

 .المحاصيل الحقلية المختلفة

306 

.a7.4 عرف على أهم التطورات يت

 .العلمية فى مجال انتاج المحاصيل

306 

.a7.5  يتعرف على أفضل الممارسات

والعمليات الزراعية لمختلف المحاصيل 

 .الحقلية

 

306 

306 

366 

 

.a8 تقنيات فسيولوجيا المحاصيل

 .الحقلية

 

.a8.1  يذذذذكر العمليذذذات الفسذذذيولوجية

رامج للمحاصيل الحقلية وعالقة ذلك بب

 .انتاج المحاصيل

360 

360 

.a9 . تطااااوير باااارام  المكافحااااة

المتكاملااااة ل فااااات واألماااارا  

 .والحيائش

 

.a9.1  يتعااارف علاااى أهااام التطاااورات

 .العلمية فى مجال انتاج المحاصيل

306 

.a10 تطااااااوير طاااااارة انتاجيااااااة

المحاصاااااااايل المبنااااااااى علااااااااى 

االتجاهاات الحدي اة فاي الزراعااة 

 .و التسميد والري

 

 .a10.1 يتعرف على أهم التطورات

 .العلمية فى مجال انتاج المحاصيل

 

306 

.a10.2  يصف جيدا الطرة المختلفة

للتقنيات الحدي ة في انتاج المحاصيل 

 .الحقلية

 

366 

366 

.a10.3  يتعرف على المواد الحدي ة

 .في انتاج المحاصيل

 

306 

a 11 . اتبااااع افضااال الطااارة

يد والمواعيااد فاااي زراعاااة وتسااام

 .وري المحاصيل المختلفة

.a11.1  يلم بطرة زراعة وتسميد

 .وري المحاصيل الحقلية المختلفة

306 
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المعايير األكاديمية المرجعية 

 الدراسات العليا

ماجستير إنتاج  برنامج) 

 (محاصيل

ARS 

 ILO’sالمخرجات التعليمية المستهدفة

ماجستير إنتاج محاصيل من برنامج  

 المقررات التي تحقق المعايير

 ARSاألكاديمية المرجعية 

ماجستير إنتاج امج لبرن

 محاصيل
من أهم مكونات البرنامج التي 

 تعكس االحتياجات

 المعلومااات تقياايم و تحلياال.6 

 انتااج المحاصاايل و مجاال فاي

 .المياكل لحل عليها القياس

 

يقدم حلول مختلفة للمياكل التي تنيأ 

جراء طرة زراعية مختلفة لبع  

 المحاصيل

306 

المهنية فى يقيم المخاطر فى الممارسات 

.مجال انتاج المحاصيل  

366 

366 

366 

366 

366 

363 

يقترح أفضل العمليات الزراعية 

المتحصل عليها من برامجانتاج 

.المحاصيل  

306 

366 

366 

360 

366 

 

a 12 .  تحساااين جاااودة المنااات

 .النهائي من المحاصيل الحقلية

 

.a12.1  يتعااااااااارف علاااااااااى أفضااااااااال

الممارسااااااات والعمليااااااات الزراعيااااااة 

 .لمختلف المحاصيل الحقلية

 

306 

306 

366 

 
.a12.2لاااى أهااام التطاااورات يتعااارف ع

 .العلمية فى مجال انتاج المحاصيل

306 
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المتخصصااة   المياااكل حاال.6

و المتعلقااااااااة بطااااااااارة انتااااااااااج 

 عاادم مااع المحاصاايل الختلفااة

 .طياتالمع بع  توافر

 

يقدم حلول مختلفة للمياكل التي تنيأ 

جراء طرة زراعية مختلفة لبع  

 المحاصيل

306 

يختار أنسب التصميمات االحصائية 

والتي بدورهها تقدم أفضل التفسيرات 

 للعالقة 

306 

306 

306 

 المعاااارف باااين الاااربط .6

الميااااااكل  لحااااال المختلفاااااة

 .المهنية

 

المهنية فى يقيم المخاطر فى الممارسات 

.مجال انتاج المحاصيل  

366 

366 

366 

366 

366 

363 

يقدم حلول مختلفة للمياكل التي تنيأ 

جراء طرة زراعية مختلفة لبع  

 المحاصيل

306 

يقيم الطرة المتبعة في برام  االنتاج  

.كما يقوم بتقديم فرو  بح ية جديدة  

366 

366 

366 

366 

366 

363 

 فااااي المخاااااطر تقياااايم.6

 مجاال فاي المهنياة الممارساات

 انتاج المحاصيل

 

يقيم المخاطر فى الممارسات المهنية فى 

.مجال انتاج المحاصيل  

366 

366 

366 

366 

366 

363 

 366يقيم الطرة المتبعة في برام  االنتاج  
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.كما يقوم بتقديم فرو  بح ية جديدة  366 

366 

366 

366 

363 

 فاي األداء لتطاوير التخطايط .3

 .مجال انتاج المحاصيل

 

يختار أنسب طرة االنتاج التي تالئم 

 .طبيعة كل محصول حقلي

306 

يقيم طرة زراعة وتسميد وري 

المحاصيل الحقلية المختلفة كي يختار 

 .أفضلها

366 

366 

366 

يختار أنسب التصميمات االحصائية 

ي بدورهها تقدم أفضل التفسيرات والت

 للعالقة 

306 

306 

306 

 363 .يختار أفضل الطرة الختبار التقاوي

363 

يقترح أفضل العمليات الزراعية 

المتحصل عليها من برام  انتاج 

 .المحاصيل

306 

 فاي المهنياة القارارات اتخاا  -6

 .متنوعة مهنية سياقات

 

  االنتاج  يقيم الطرة المتبعة في برام

.كما يقوم بتقديم فرو  بح ية جديدة  

366 

366 

366 

 المهنيااة القاارارات اتخااا   -8

حالااااة تاااادني محصااااول   فااااي

 .بع  االصناف المحلية

 

يقترح أفضل العمليات الزراعية 

المتحصل عليها من برام  انتاج 

 .المحاصيل

306 

يقيم الطرة المتبعة في برام  االنتاج  

 .ديم فرو  بح ية جديدةكما يقوم بتق

366 

366 

366 

 366يقيم طرة زراعة وتسميد وري 
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المحاصيل الحقلية المختلفة كي يختار 

 .أفضلها

366 

366 

يختار أنسب طرة االنتاج التي تالئم 

 .طبيعة كل محصول حقلي

306 

.يختار أفضل الطرة الختبار التقاوي  366 

366 

ة في برام  االنتاج  يقيم الطرة المتبع

.كما يقوم بتقديم فرو  بح ية جديدة  

366 

366 

366 

يفرة بين الطرة المستخدمة فى حصاد 

.بع  المحاصيل الهامة  

306 

العواماااال الماااا  رة علااااى    -11

 .انتاج المحاصيل الحقلية

 

يقيم طرة زراعة وتسميد وري 

المحاصيل الحقلية المختلفة كي يختار 

.أفضلها  

366 

366 

366 

يقترح أفضل العمليات الزراعية 

المتحصل عليها من برام  انتاج 

.المحاصيل  

306 

يقيم الطرة المتبعة في برام  االنتاج  

.كما يقوم بتقديم فرو  بح ية جديدة  

366 

366 

366 

استخدام تطبيقات الميكناة    -11

 .الزراعية

يفرة بين الطرة المستخدمة فى حصاد 

.  المحاصيل الهامةبع  

306 

 

المعايير األكاديمية المرجعية 

 الدراسات العليا

ماجستير إنتاج  برنامج) 

 (محاصيل

ARS 

 ILO’sالمخرجات التعليمية المستهدفة

ماجستير إنتاج محاصيل من برنامج  

 المقررات التي تحقق المعايير

 ARSاألكاديمية المرجعية 

ماجستير إنتاج لبرنامج 

 محاصيل

هم مكونات البرنامج التي من أ
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 تعكس االحتياجات

 :المهارات المهنية والعملية . ج

 المهنيااة المهااارات إتقااان.6 

 مجاال فاي الحدي اة و األساساية

 انتاج المحاصيل

  

 

يستخدم طرة حدي ةللعمليات 

الزراعيةلتحسين بع  الصفات 

.المحصولية لمختلف المحاصيل  

. 

 

306 

كما يضطلع باألبحاث العلمية 

يقدر علي التعامل مع بع  

المياكل التجريبة م ل فقد 

.البيانات  

 

306 

المهنياة  التقاارير تقيايم و كتاباة.6

فااااى مجااااال انتاااااج المحاصاااايل 

 .الحقلية

  

 

يكتب التقارير المهنية فى مجال انتاج 

 المحاصيل الحقلية

306 

 القائماة واألدوات الطرة تقييم.6

 .مجال انتاج المحاصيل في

 

التقارير المهنية فى مجال انتاج يكتب 

.المحاصيل الحقلية  

 

306 

يطبااااة الطاااارة المناساااابة فااااي زراعااااة 

 .مختلف المحاصيل الحقلية

 

306 

يستخدم طرة حدي ةللعمليات 

الزراعيةلتحسين بع  الصفات 

.المحصولية لمختلف المحاصيل  

 

366 

يطبة العمليات الحقلية المناسبة لمختلف 

.المحاصيل الحقلية  

 

306 

306 

 306يصمم تجارب زراعية سواء كانت التااااااادريب علاااااااى أجاااااااراء   -6
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العملياااات الزراعياااة للمحاصااايل 

 .الحقلية

 

. بسيطة أو عاملية  306 

التااااااادريب علاااااااي إجاااااااراء   -6

المقارناات المناساابة باين اصااناف 

 .المحاصيل الحقلية

 

يصمم تجارب زراعية سواء كانت 

. بسيطة أو عاملية  

306 

.م بتفسيرالنتائ  تفسيرا صحيحايقو  306 

استخدام التقنيات الحدي ة في   -3

 .طرة زراعة المحاصيل

 

يستخدم طرة حدي ةللعمليات 

الزراعيةلتحسين بع  الصفات 

.المحصولية لمختلف المحاصيل  

366 

اجاااراء العملياااات الزراعياااة   -6

الهامااااااة  لاااااابع  المحاصاااااايل  

 .الحقلية

 ؛

زراعااااة يطبااااة الطاااارة المناساااابة فااااي 

 .مختلف المحاصيل الحقلية

306 

إنتاج تقاوي بعا  محاصايل  -6

 .الحقل

 

يتدرب على جمع وحفظ وتداول تقاوي 

.المحاصيل الحقلية  

 

366 

يحدد صالحية التقاوي  

االنبات  التكا ر و السكون في 

المعمل  الصوبة الزجاجية أو 

.الحقل  

 

366 

اجااااراء عمليااااات الحصاااااد   -9

 .للمحاصيل الحقلية

 

يستخدم طرة حدي ةللعمليات 

الزراعيةلتحسين بع  الصفات 

.المحصولية لمختلف المحاصيل  

 

366 

يتدرب على جمع وحفظ وتداول تقاوي 

.المحاصيل الحقلية  

 

366 

تقيااايم الساااالالت وتقااااوي   -11

 محاصيل الحقل

.يقوم بتفسيرالنتائ  تفسيرا صحيحا  306 
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 المرجعية الدراسات العلياالمعايير األكاديمية 

 (ماجستير الوراثة برامج) 

ARS 

 ILO’sالمخرجات التعليمية المستهدفة

الوراثةبرنامج ماجستير  من  

 المقررات التي تحقق المعايير

 ARSالمرجعية األكاديمية 

من أهم مكونات البرنامج التي تعكس  الوراثةلبرنامج ماجستير 
 االحتياجات

   :العامة تالمهارا. د

 d1.املختلفة بأنواعه الفعال التواصل. d.1.1مناقشات يتواصل بفاعلية مع الاخرين 

d.1.2404و  406 .يتواصل مع شبكة الانترنت 

d2.  بمتا املعلومتات تكنولوجيتا استتخاا 

 .املهنية املمارسة يخا 

 d.2.1 يستتتتتتتتتتتفيا متتتتتتتتتتن مهتتتتتتتتتتار  التعامتتتتتتتتتتل متتتتتتتتتتع

 .الحاسب آلالى وشبكة الانترنت

 مناقشات

d3.  احتياجاتته وتحايتا التااي  التقيتي 

 .الشخصية التعليمة

 d.3.1406 يحل املشاكل بطريقة علمية 

d.3.2 406 .يفكر بطريقة خالقة 

 d4. للحصول  املختلفة املصادر استخاا 

 .املعارف و املعلومات على

d.4.1 يستتتتتتتتتتتتفيا متتتتتتتتتتتن مهتتتتتتتتتتتار  التعامتتتتتتتتتتتل متتتتتتتتتتتع

 .الحاسب آلالى وشبكة الانترنت

 مناقشات

d.4.2 406و  406 يستخا  الحاسب آلالى بمهار 

d.4.3  يستتتتتخا  الحاستتتتب آلالتتتتتى  تتتتى البحتتتتت

عتتتتتتتتن املعلومتتتتتتتتات ستتتتتتتتوا  كتتتتتتتتا   لتتتتتتتت  بالل تتتتتتتتة 

 العربية أو الانجليزية

 404و  406

d.4.4 406ينتتتتوا مصتتتتتادر معلوماتتتتته وي تقتتتتت  م  تتتتتا 
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 .املعلومات الجايا 

 d5.أدا  تقيتي  ومؤشترات قواعتا وضتع 

 .آلاخرين

 d.5.1 406 .ا   ناقا  لألبحاث العلميةيقرأ قر  

 d.5.2  يحتتتتتتتتتتتتتتتاد  أتتتتتتتتتتتتتتتر العامتتتتتتتتتتتتتتتة لنقتتتتتتتتتتتتتتتا أدا

 الزمال 

406 

 d.5.3يكتب التقارير. 

 

406 

d6.تت  فتتر   وقيتتاد  ، فريتت   تت  العمتل  

 .مختلفة مهنية سياقات

 d.6.1 يتعامتتتل متتتع التكنولوجيتتتات الحاي تتتة

 .وادار  فري  العمل

 أر  بح  علمى و كتابة الرسالئل

 d.6.2406و  406مناقشات و  .يكتسب مهار  العمل الجماعى 

d.6.3  يمتتتتتتتتتتتتتارب دورن امل لتتتتتتتتتتتتت  بتتتتتتتتتتتتته حينمتتتتتتتتتتتتتا

 .يعمل    فري  بحثي

406 

 d.6.4 يعمتتتتتل  تتتتتى فريتتتتت  أو يعمتتتتتل بأقتتتتتل قتتتتتار

 .من إلاشراف

406 

d7.  بكفا   الوقت إدار.  d.7.1 يخطط، و يرتيب،و يحايتا الالويتات

 .لهافى االنشطة العمل للوصول ال

 بح  علمى و كتابة الرسالئل أر  

 d.7.2  406و  406مناقشات و   .ياير العمل وينظ  الوقت بكفا 

d8.  املستمر و الااي  التعل. d.8.1  460 .يكتب مقالة علمية 

 d.8.2 يشتتتارم ءمتتتال ن  تتت  مناقشتتتة البيانتتتات

 .امل شور   ى املجالت العلمية

666 

 d.9.3ت يقو  بالبح  عن مصادر املعلوما

 املطبوعة والالكترونية

666 

d9. التواصتتتتتتتتتتتتتتتتتل  شتتتتتتتتتتتتتتتتت ل فعتتتتتتتتتتتتتتتتتال تحليتتتتتتتتتتتتتتتتتتل

دراستتتتتتتتتتتات الحالتتتتتتتتتتتتة  تتتتتتتتتتت  ال لمتتتتتتتتتتتتة املكتوبتتتتتتتتتتتتة 

 .واملحكية والافاا عن نتائج عملها

 d.9.1406مناقشات و  يتواصل بفاعلية مع الاخرين 

d.9.2 مهتتتتتتتتتتتتار  إدار  الحتتتتتتتتتتتتوار  يستتتتتتتتتتتتتفيا متتتتتتتتتتتتن

واملناقشتتتتتتتتتتتتتتتتتتات والتعامتتتتتتتتتتتتتتتتتتل متتتتتتتتتتتتتتتتتتع املواقتتتتتتتتتتتتتتتتتت  

 الصعبة

 مناقشات

 406 يختار البيانات املطلوب جمعها9.3 

d10. إثبتتتتتتتتات التتتتتتتتاات و صتتتتتتتتالة  تتتتتتتت  اتجتتتتتتتتانD10.1  مناقشات مهار  التحاث وإلالقا  يكتسب 
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معالجة وحل املشاكل والتصترف بصتور  

 .مستقلة    تخطيط وتنفيا املها 

 D10.2 يفستتتتتتتتتتتتر النتتتتتتتتتتتتتائج  ويختتتتتتتتتتتتتار املراجتتتتتتتتتتتتتع

 املناسبة الحاي ة

406 

66D. أدا   يستتتتتتتتتتتتتتتتتته   شتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ل فعتتتتتتتتتتتتتتتتتتال  تتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 .مجموعة والتأمل    تجربة التعل 

 D11.1406مناقشات و  .يكتسب مهار  العمل الجماعى 

D66 تطبيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  تكنولوجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا املعلومتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات

املناستتبة لتحليتتل والانتعتتاغ وإلابتتال  عتتن 

 .البيانات

D12.1 يتعامتل متع التكنولوجيتات الحاي تة

 .وادار  فري  العمل

 أر  بح  علمى و كتابة الرسالئل

D 12.2 يستتتتتفيا متتتتن مهتتتتار  التعامتتتتل متتتتع

 .الحاسب آلالى وشبكة الانترنت

 مناقشات

 

 

 -  للمعايير القومية األكاديمية  القياسية العامة %  81نسبة تغطية برنامج : 

 91المعرفة والفهم                  -أ%  = 

 81المهارات الذهنية              -ب%  = 

  71المهارات المهنية والعملية   -ج  = % 

 81          المهارات العامة       -د% = 

 هيكل ومحتويات المنهج 

 سنتان(: الحد األدنى) مدة البرنامج-أ4

 هيكل البرنامج-ب4

 42اختياري     11       إجباري  :اإلجمالية عدد الساعات المعتمدة 1-ب
  %12.62       6              :داخل القسمللمواد  االجبارية عدد الساعات المعتمدة 4-ب
 %23.34       11 :         القسم  االختيارية داخل عدد الساعات المعتمدة للمواد 3-ب
 %12.62       6                       :خارج القسمعدد الساعات المعتمدة للمواد  2-ب
 %1.34         3   عدد الساعات المعتمدة للمواد المتعلقة بالحاسب                5-ب
 %1.34         3                              عدد الساعات المعتمدة للمناقشات  6-ب
 %14.44        5                              عدد الساعات المعتمدة للرسالة     1-ب

 مقررات البرنامج (5

 إجباري
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الااااارقم 

الكاااااود

 ي

 عنوان المقرر
عدددددددددددددددددددد 

 الوحدات

 األسبوع/عدد الساعات

 معمل ضراتمحا

 

طددددرق بحددددث علمددددي وكتابددددة  

 رسائل

3 2 2 

 - - 3 مناقشات 

 - - 5 بحث 

 2 2 3 احصاء بيولوجي متقدم 306

 2 2 3 انتاج المحاصيل الرئيسية 306

 .. .. 71 اإلجمالى

 اختياري-ب

 

الااااااااااارقم 

-الكااااااوج

 ي/ب

 عدد الوحدات عنوان المقرر

 األسبوع/عدد الساعات

 معمل محاضرات

 

 6 6 6 بية نبات متقدمتر 306

تربيااااااة محاصاااااايل  اتيااااااة  306

 التلقيح

6 6 6 

تربيااااة محاصاااايل خلطيااااة  303

 التلقيح

6 6 6 

 6 6 6 الكتابة العلمية 306

االتجاهاااااات الحدي اااااة فاااااي  306

 تربية المحاصيل

6 6 6 

فسيولوجيا محاصيل الحقال  360

 متقدم

6 6 6 

 6 6 6 طرة بحث في المحاصيل 366
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 اااااااار تقااااااااوي انتااااااااج واك 366

 المحاصيل

6 6 6 

 6 6 6 بيئة وفسيولوجيا الحيائش 366

 6 6 6 ري محاصيل الحقل 366

 6 6 6 تسميد محاصيل الحقل 366

 6 6 6 تدرج الحبوب وخزنها 363

 6 6 6 فسيولوجيا التقاوي 366

استخدام منظمات النمو فاي  366

 انتاج المحاصيل

6 6 6 

 .. .. 66 اإلجمالى

 رراتمحتوى المق

 (611:)كود المقرر 

 إحصاء  بيولوجي :اسم المقرر

– التجارب البسيطة ( F/T/Z) اختيار المعنوية  –مقاييس التوسط والتشتت = المحتوى  مقدمه 

 .التحليل التجميعي  والتباين المشترك –االرتداد والتالزم  –التصميمات  المتشعبة  –مثال علي التجارب العلمية 

 (613:)كود المقرر 

 إنتاج المحاصيل الرئيسية متقدم :اسم المقرر

الوصف النباتي فسيولوجيا المحاصيل فالحة –الموطن والمنشأ والتقسيم واإلنتاج  العالمي والمحلي   -المحتوى

 –القمح " النضج والحصاد والتخزين نتائج  أحدث البحوث لكل من محاصيل  –الري  –التسميد  –المحصول 

 .القصب –ن القط –الذرة  –األرز 

 ( 612:)كود المقرر

 تربية نبات متقدم :اسم المقرر

التباين في صفات النباتي  وعالقته بتحسين صفات  –المحتوى  أهداف  وطرق تربية بعض النباتات الهامة 

 .النبات طرق تكاثر النباتات وعالقته بطرق التربية

 (  615:)كود المقرر
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 ح تربية محاصيل ذاتية التلقي: اسم المقرر

أهداف وطرق التربية والمنشأ والتقسيم والتركيب النباتي واالتجاهات الحديثة  –األهمية األقتصادية -المحتوى

 .في تربية المحاصيل ذاتية التلقيح

 ( 616:) كود المقرر

 تربية محاصيل خلطيه التلقيح : اسم المقرر

 .لحديثة في تربية المحاصيل الخلطيةأهداف وطرق التربية واالتجاهات ا –األهمية االقتصادية -المحتوى

 ( 218:)كود المقرر 

 science writingالكتابة العلمية للبحوث : اسم المقرر

 ( يدرس هذا المقرر باللغة اإلنجليزية ) 

 –التقارير  –النشرات  –الدوريات  –الرسائل العلمية  –المحتوى  صور نشر البحوث والمعارف الزراعية 

 –وباقي المصادر  –دوائر المعارف  –الكتاب السنوي  –( المصنف ) كتب المؤتمرات  –الموضوعات  –الكتب 

)  –كتابة البحوث والرسائل العلمية  1المجلدات الزراعية الهامة والمراجعات والمستخلصات العالمية والمحلية 

مواصفات  –لمية مكونات البحث ومكونات الرسالة الع –وما أهميتها  –الرسائل العلمية  –تعريف البحث 

وطرق البحث  -كيفية كتابة المواد –مقدمه البحث وأهميته  –إعداد الموجز والملخص   -العنوان الجيد للبحث 

األسلوب العلمي  –لغة البحث  -كيفية إعداد الجداول والرسوم واألشكال واثبات المراجع –والنتائج ومناقشتها 

 –األخطاء الشائعة في كتابة البحوث  -(رسالة علي اآللة الكاتبةالقواعد التي تراعي في كتابة ال -ومواصفاته

ما يراعي في إثبات المراجع العلمية  -نماذج من األخطاء الشائعة والكلمات والتعبيرات التي يجب تجنبها

 .الوحدات والرموز المتعارف عليها في البحوث الزراعية عالميا للقياس ، واختصاراتها –المستخدمة 

 (619:)ركود المقر

 االتجاهات الحديثة في تربية المحاصيل: اسم المقرر

االختالفات الجسمية لمعلمات  –المحتوىاستخدام تقنيات زراعة األنسجة في إنتاج نباتات ذات صفات متميزة 

 .استخدام تقنيات الهندسة الوراثية وطرق نقل الجينات الوراثية -الجزئية االنتخاب المبني علي الجزيئات المعلمة

 (611:)كود المقرر

 فسيولوجيا محاصيل متقدم: اسم المقرر
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اعتراض الكساء  -التمثيل الضوئي في نباتات المحاصيل -المحتوىنبذة تاريخية عن علم فسيولوجية المحاصيل

التغذية  -العالقات المائية –النمو الخضري  -النمو والتكثيف -الخضري لألشعة الضوئية وإنتاج المادة الجافة

 .مراحل النمو في بعض المحاصيل ودراسة الفترات الحرجة للري والتسميد -نيةالمعد

 (611:)كود المقرر

 طرق البحث العلمي في المحاصيل:اسم المقرر

 االستنتاج عملية - Arguments القضايا مناقشة - الفروض - البحث في العلمية الطريقة -مقدمةالمحتوي 

Inferences - بها يتحلي مميزات - تجنبها وكيفية العلمية االنحرافات - العلمي بحثال في األخالقيات أهمية 

 العلمية الكتابة أسس - الوقت ادارة - (2) العلمي البحث في النقد - (1) العلمي البحث في النقد - الناجح الباحث

 .البحثي المشروع كتابة أسس+  الذاتية السيرة كتابة - للنشر العلمية األوراق اعداد+ 

 ( 612:)المقرر كود 

 إنتاج وإكثار تقاوي المحاصيل:اسم المقرر

التحكم  –العوامل المؤثرة علي األزهار  -إزهار المحاصيل -درجات التقاوي -المحتوىاألهمية االقتصادية للتقاوي

زراعة  -(جنسيا وخضريا) طرق إكثار وإنتاج المحاصيل األساسية -في إزهار المحاصيل وتطبيقاتها العلمية

طرق  -علي التقاوي ةأسباب تدهور التقاوي وطرق المحافظ -سجة النباتية وأهميتها في إنتاج وإكثار التقاوياألن

اختبارات التقاوي واهم التشريعات  -الحصاد والتجهيز والتخزين واالحتياطات الواجب توافرها لسالمة التقاوي

 .المنظمة لها محليا ودوليا

 (613: )كود المقرر 

 يئة وفسيولوجيا الحشائش ب: اسم المقرر

المحتوي يهدف هذا المقررالي تعريف الطالب باهمية الحشائش والعالقة بين الحشائش والمحاصيل وطرق 

 مقاومة الحشائش   

 (614: )كود المقرر 

 ري محاصيل الحقل:اسم المقرر

لحقل بغرض المحتوي يهدف هذا المقرر إلي إمداد الطالب بمعارف ومهارات متقدمة عن ري محاصيل ا

 استخدامها لترشيد استخدام مياه الري وزيادة إنتاجية المحاصيل     

 (615: )كود المقرر

 تسميد محاصيل الحقل:اسم المقرر
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المحتوي اهمية االسمدة واستهالكها في مصر و يكون الطالب قادرا على معرفة تسميد محاصيل الحقل وكذلك 

 ا فى التربة والنبات     العناصر الضرورية الكبري والصغري وتركيزه

 ( 616: )كود المقرر 

 تدرج الحبوب وخزنها:اسم المقرر

المحتوي يهدف هذا المقررالمداد الطالب بالمعلومات الحديثة عن الطرق المختلفة لتدريج وتنظيف وتخزين 

 التقاوي واهم العوامل البيئية التي تؤثر عليها 

 ( 617: )كود المقرر 

 التقاوي فسيولوجيا:اسم المقرر

المحتوي يهدف هذا المقررالامداد الطالب بمعارف ومهارات متقدمة متعلقة بالعمليات الفسيولوجية المختلفة 

لتطورالتقاوي ونضجها وتدهورها والعوامل البيئية التي تؤثر علي انتاجها واالختبارات المعملية التي تحكم علي 

 جودتها واكثارها

 (618: )كود المقرر 

 استخدام منظمات النمو في انتاج المحاصيل:اسم المقرر

المحتوي يهدف هذا المقررالمداد الطالب بالمعلومات الحديثة عن منظمات النمو وانواعها وطرق استخدامها في 

 انتاج المحاصيل الحقلية

 

مناقشات : اسم المقرر   

زيارة المكتبة  - مجال الرسالة وخطة البحثعرض رؤية مرجعية عن  -  المحتويحضور السمينار العلمى المقام اسبوعيا بالقسم

كتابة تقريرعن  -تحليل النتائج  -  تجميع نتائج التجربة او التجارب -والتعرف على كيفية التعامل مع المراجع والدوريات العلمية 

 .عرض تقديمى عن نتائج التجربة  -  تجربة او تجارب الرسالة

 

 متطلبات القبول في البرنامج(6

بتقدير جيد علي االقل في متوسط ( شعبة المحاصيل)علي درجة بكالوريوس في العلوم الزراعية الحصول -1

تقديراتة خالل سنوات الدراسة وتقدير جيد جدا في مادة التخصص من احدي الجامعات المصرية او علي درجة 

 .علمية معادلة من معهد علمي اخر معترف به



  
 

وحدة ضامن اجلودة -لكية الزراعة مبش هتر -جامعة بهنا  

 (يرماجست -دراسات العليامرحلة ال)توصيف برنامج
 

21 
 

سنوات ويجوز االعفاء من هذا  11درجة العلمية االولي اكثر من ان ال يكون قد مضي علي حصولة علي ال -2

الشرط علي ان يجتاز المتقدم امتحانات المقررات الدراسية التنشيطية التي يقرها مجلس الكلية اثناء التسجيل 

 بتقدير جيدجدا علي االقل( وحدات9)مقررات  3وعددها 

راسات العليا مع منحة التفرغ الالزم اثناء دراسته لمدة ان يحصل المتقدم علي موافقة جهة عملة لقيده بالد-3

 يومين علي االقل في االسبوع تفرغا كامال 

ان يتقدم الطالب باستمارة طلب تسجيله لدرجة الماجستير ويستوفي جميع االوراق المطلوبة للتسجيل -4

الي وكيل الكلية لشئون الدراسات  والمعلن عنها من قبل الدراسات العليا والبحوث الي عميد الكلية الذي يحولها

العليا والبحوث للتاكد من انطباق شروط التسجيل علي الطالب ثم تحويل االوراق الي القسم العلمي المختص 

 البداء الراي وتحديد لجنة االشراف

دارة تقدم لجنة االشراف خطة بحثية تشمل كافة جوانب الدراسة والمراجع موقعة من السادة المشرفين الي ا -5

 الدراسات العليا علي ان تحفظ بملف الطالب عند التسجيل

 (الحصول على الدرجة) لوائح التقدم في البرنامج وإكماله(7

من الئحة الدراسات العليا لمدة سنتين علي  8ان يتايع الطالب الدراسة والبحث وفقا لما هو مبين في المادة  -1

 االقل من تاريخ تسجيلة

 حوث في موضوع يقره مجلس الكلية بناء علي اقتراح القسمان يقوم باجراء ب -2

ان يتقدم الطالب بعد نجاحه بتقدير جيد جدا علي االقل في متوسط تقديرات امتحانة في المقررات الدراسية  -3

المكلف بها ، بنتائج بحوثه في رسالة تقبلها لجنة الحكم بعد مناقشتة فيها واذا لم يحصل الطالب علي درجة 

ستير خالل خمس سنوات من تاريخ تسجيله يسقط قيده من الدراسات العليا ويجوز لمجلس الكلية مد قيد الماج

 الطالب مدة اخري يحددها بناء علي تقرير لجنة االشراف وتوصية مجلس القسم المختص

 ICDLيقدم الطالب ما يفيد اجتيازة لثالث دورات في الحاسب االلي او شهادة معتمدة من  -4

وحدة من احد مراكز الغة  411بمستوي ال يقل عن ( التويفل)دم الطالب بشهادة اجتياز اللغة االنجليزية يتق -5

 بالجامعة او من الجامعات المناظرة وفقا لما يقرة مجلس الكلية ومجلس الجامعة

 تقويم النتائج التعليمية المستهدفة للبرنامج (8

 العينة األداة  المقيـّم

 60 استبيان العليادراسات طالب ال- 6

 60 استبيان الخريجون- 6
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 60 استبيان (جهات التوظيف)المستفيدون - 6

 6 تقرير (ممتحنين خارجيين)مقيـّمين خارجيين - 6

   آخرون- 6

 :وسائل تقييم مخرجات التعلم المستهدفة من البرنامج ( 9

 (1)الملحق 

 ضع كملحق مواصفات المقررات

 

 

عميد الكلية                         منسق البرنامج                   رئيس القسم       
 (محمود مغربي عراقي/ د.أ(          ) صديق عبد العزيز صديق/ د.أ(      ) أحمد محمد سعد  /د ) 

    

                              :التوقيع                         :التوقيع                                        

              :    التوقيع 

 م المستهدفةمخرجات التعل الوسيلة م

 المعرفة والفهم والمهارات الذهنية إمتحانات دورية 1

 المهارات العملية امتحانات عملية 2

 المعرفة والفهم والمهارات العامة والقابلة للنقل امتحان شفوى 3

 المعرفة والفهم والمهارة الذهنية إمتحان نظرى 4


