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 .سئولية العمل ضمن فريقتنمية اإلحساس بم. بالبحثية

 :ـ المخرجات التعليمية المستهدفة من البرنامج   2



  
 

ةوحدة ضامن اجلود -لكية الزراعة مبش هتر -جامعة بهنا  

 (ماجستير-دراسات العليامرحلة ال)توصيف برنامج
 

2 
 

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

 .الحقلية المحاصيل لمختلف التربية أهداف يذكر .1/أ

 .الوراثة يتعرف على المواد الوراثية، واألسس الجزيئية للتقنية الحيوية و .2/أ

 .يتعرف على منشأ، تقسيم، وأهمية التنوع الوراثي في برامج التربية .3/أ

 .يصف جيدا الطرق المختلفة للتقنية الحيوية التقليدية والحديثة لمختلف المحاصيل الحقلية .4/أ

 يذكر الطرق االحصائية المالئمة لتحليل البيانات البحثي .5/أ

 .فى تربية المحاصيليتعرف على دور الطفرات  .6/أ

.يتعرف جيدا على األسس المطلوبة لالضطالع بأبحاث علمية .7/أ  

.عليها يصف طرق اكثار التقاوي، مرورا بجميع المراحل المطلوبة لالختبارات والمحافظة .8/أ  

 .يتعرف على أفضل الممارسات والعمليات الزراعية لمختلف المحاصيل الحقلية .9/أ

.يات الفسيولوجية للمحاصيل الحقلية وعالقة ذلك ببرامج تربية المحاصيليذكر العمل .11/أ  

 .يتعرف على أهم التطورات العلمية فى مجال تربية المحاصيل .11/أ

 .يتعرف على المبادىء االخالقية والقانونية فى مجال التخصص .12/أ

 يةحفظ األصول الوراثويلم بطرق اكثار النباتات بزراعة األنسجة  .13/أ

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

 .يختار أنسب طرق التربية التي تالئم طبيعة كل محصول حقلي  .1/ب

 . يقدم حلول مختلفة للمشاكل التي تنشأ جراء طرق التهجين المختلفة  .2/ب

 .التراكيب الوراثية المرغوبةيقيم المواد الوراثية المختلفة كي يختار أفضل    .3/ب

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

 .المعامالت

 .يقدر كميا مكونات التباينات الظاهرية و الوراثية .5/ب

 .يفرق بين الصفات المكتسبة و الموروثة وأهمية كل منهما لتربية المحاصيل .6/ب

 .يختار أفضل الطرق الختبار التقاوي .7/ب

 .يقترح أفضل العمليات الحقلية للتراكيب الوراثية المتحصل عليها من برامج التربية .8/ب

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

 .محاصيليقيم المخاطر فى الممارسات المهنية  فى مجال تربية ال .11/ب

 .يفرق بين الطرق المستخدمة فى نقل الجينات بالهندسة الوراثية .11/ب

.يحدد أهداف ومبررات البحث واختيار الطريقة البحثية المناسبة .12/ب  

 
 :عملية المهنية والمهارات ال. ج

 :بنهاية هذا البرنامج يكون الخريج قادراً على أن 
 .تلقيح الصناعي في مختلف المحاصيل الحقليةيطبق الطرق المناسبة للخصي و ال .1/ج
.يمارس االنتخاب في األجيال االنعزالية خالل برنامج التربية .2/ج  

 .يصمم برنامج انتخابي لتطويرتركيب وراثي جديد .3/ج
 .يستخدم طرق حديثة لتحسين بعض الصفات المحصولية لمختلف المحاصيل .4/ج
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واء كانت بسيطة أو عاملية، كما يقوم بتفسيرالنتائج يصمم و يقوم بتجارب زراعية س .5/ج

.تفسيرا صحيحا  

يحدد صالحية التقاوي، االنبات، التكاثر و السكون في المعمل، الصوبة الزجاجية أو  .6/ج

.الحقل  

.يطبق العمليات الحقلية المناسبة لمختلف المحاصيل الحقلية .7/ج  

التعامل مع بعض المشاكل التجريبة مثل فقد  يضطلع باألبحاث العلمية كما يقدر علي .8/ج

.البيانات  

.يكتب التقارير المهنية فى مجال تربية المحاصيل الحقلية .9/ج  

 .يتدرب على جمع وحفظ وتداول األصول الوراثية للمحاصيل الحقلية .11/ج
 .يستخدم بعض الطرق الحديثة للتعرف والتفرقة بين األنواع النباتية المختلفة .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
 .الدوريات العلمية في المجال يستطيع قراءة .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

:ير األكاديمية ـ المعاي 3     

كلية زراعة – (تربية محاصيل ):األكاديمية القياسية لبرنامج ماجستيرالعلوم الزراعية تخصص المعايير
.83/3182/   88بتاريخ  ( 283)جامعة بنها أعتماد مجلس كلية رقم -مشتهر   

Academic References Standards (ARS) 

 :ية مستهدفة  مع المعايير المرجعية ـ مقارنة ما يقدمه البرنامج من نتائج تعليم 5

 مالحق
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المرجعية الدراسات المعايير األكاديمية 
 العليا

 (ماجستير تربية محاصيل امجنبر ) 

ARSE 

 ILO’sالمخرجات التعليمية المستهدفة

ماجستير تربية محاصيل برنامج من  

المقررات التي تحقق 
 المعايير

المرجعية األكاديمية 
ARSE 

تربية  ماجستيرلبرنامج 
 محاصيل

من أهم مكونات البرنامج التي تعكس 
 االحتياجات

 :مهارات المعرفة و الفهم.أ

1. a  بمجات  المتعلقا  األستسايت  و النظريات 

بتحساي   العالقا  اا  المجاتت  فا  وكااا الاتعل 
 .محتصي  الحق 

 

 

.a1.1   ياكر أهداف التربي  لمختلف المحتصي
 .الحقلي 

206  

206  

202  

206 

 a1.2.  ، يتعرف على منشأ المواد الوراثي
المصطلحت  واألسس الجزيئي  للتقني  الحيوي  و 

 الوراث 

206  

206   

 

206  

202 

206 

206 

206 

206 

206 

a1.3.   ياااكر الطاارح اتحصااتئي  المالئماا  لتحلياا
 .البيتنت  البحثي 

201 

201 
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علمى و  طرح بحث
 كتتب  رستئ 

a1.4.   يتعااااااارف جيااااااادا علاااااااى األساااااااس المطلوبااااااا
 .لالطالع بأبحتث علمي 

طرح بحث علمى و 
 كتتب  رستئ 

طرح بحث علمى و 
 كتتب  رستئ 

 منتقشت 

206 

206 

 

211 

a1.5.   يااااااكر العمليااااات  اللسااااايولوجي  للمحتصاااااي
 .الحقلي  وعالق  الك ببرامج تربي  المحتصي 

200 

210 

210 

210 

a2. المهنيا  الممترسا  باي  المتباتد  التاأثير 

 .البيئ  عل  وانعكتسهت

 a.2.1  يصااف طاارح اكثااتر التقااتو ، ماارورا بجمياا
 .المراح  المطلوب  لالختبترا  والمحتفظ  عليهت

216 

a3.  تربي  المحتصي  ف  العلمي  التطورا.  a.3.1يصاااااااف جيااااااادا الطاااااااارح المختللااااااا  للتقنياااااااا  
الحيويااااا  التقليديااااا  والحديثااااا  لمختلاااااف المحتصاااااي  

 .الحقلي 

206 

206 

206 

206 

206 

a4.  للممترسا  القتنونيا  و األخالقيا  المباتد 

 .تربي  المحتصي  مجت  ف  المهني 
a.4.1   يتعرف على المبتدىء اتخالقي  والقتنوني

 .فى مجت  التخصص

 منتقشت 

211 



  
 

وحدة ضامن اجلودة -لكية الزراعة مبش هتر -جامعة بهنا  

 (ماجستير-دراسات العليامرحلة ال)توصيف برنامج
 

6 
 

 

a5.  الممترسا  فا  الجاود  سايت أست و مباتد 

 تربي  المحتصي  مجت  ف  المهني 
 a.5.1  يتعرف على أفض  الممترست  والعمليت

 .الزراعي  لمختلف المحتصي  الحقلي 
200 

200 

200 

a6.  العلم  البحث وأخالقيت  أستسيت.  a.6.1  يتعااااااارف جيااااااادا علااااااااى األساااااااس المطلوباااااااا
 .لالضطالع بأبحتث علمي 

و  طرح بحث علمى
 كتتب  رستئ 

طرح بحث علمى و 
 كتتب  رستئ 

 منتقشت 

206 

206 

 

211 

A7   رفاا  كلااتء  طاارح التربياا  والتحسااي  الااوراث
 .للمحتصي  الحقلي 

a.7.1 المحتصاااي  لمختلاااف التربيااا  أهاااداف يااااكر 
 .الحقلي 

206  

206  

202  

206 

  a.7.2 يتعرف على منشأ المواد الوراثي ،
المصطلحت  واألسس الجزيئي  للتقني  الحيوي  و 

 الوراث 

206  

206   

 

206  

202 

206 
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206 

206 

206 

206 

 a.7.3  يصاااااااف جيااااااادا الطاااااااارح المختللااااااا  للتقنياااااااا
الحيويااااا  التقليديااااا  والحديثااااا  لمختلاااااف المحتصاااااي  

 .الحقلي 

206 

206 

206 

206 

206 

a.7.4 كر الطاارح اتحصااتئي  المالئماا  لتحلياا  يااا
 .البيتنت  البحثي 

201 

201 

طرح بحث علمى و 
 كتتب  رستئ 

A8 . تقنيت  فسيولوجيت المحتصي  الحقلي. a.8.1   يااااااكر العمليااااات  اللسااااايولوجي  للمحتصاااااي
 .الحقلي  وعالق  الك ببرامج تربي  المحتصي 

200 

210 

210 

210 

A.9 مج المكتفحاا  المتكتملاا  ل فاات  تطااوير باارا
 .واألمراض والحشتئش

 a.9.1  يتعرف على أفض  الممترست  والعمليت
 .الزراعي  لمختلف المحتصي  الحقلي 

200 

  200 

  200 

A.10  تطااااوير طاااارح التحسااااي  الااااوراث  المبنااااى
 .على الوراث  الجزيئي  ونق  الجينت 

 a.10.1  يصااااااف جياااااادا الطاااااارح المختللاااااا  للتقنياااااا
حيويااااا  التقليديااااا  والحديثااااا  لمختلاااااف المحتصاااااي  ال

206 

206 
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 206 .الحقلي 

206 

206 

A.11  إكثاااتر النبتتااات  بزراعااا  األنساااج  وحلاااظ
 .األصو  الوراثي 

 a.11.1  يصااااااف جياااااادا الطاااااارح المختللاااااا  للتقنياااااا
الحيويااااا  التقليديااااا  والحديثااااا  لمختلاااااف المحتصاااااي  

 .الحقلي 

206 

A12 ج النهاااااااااتئ  مااااااااا  تحساااااااااي  جاااااااااود  المنااااااااات
 .الحقلي  المحتصي 

 a.12.1  يصف طرح اكثتر التقتو ، مرورا بجميا
 .المراح  المطلوب  لالختبترا  والمحتفظ  عليهت

216 

a.12.2   يتعرف على أفض  الممترست
 .والعمليت  الزراعي  لمختلف المحتصي  الحقلي 

200 

200 

200 

 :الذهنية المهارات -ب

B1  تربيا   مجات  فا  المعلومات   تقياي و تحليا
 .المشتك  لح  عليهت القيتس والمحتصي  

 b.1.1  يختاااااتر أنساااااب طااااارح التربيااااا  التااااا  تالئااااا
 .طبيع  ك  محصو  حقل 

206 

206 

206 

202 

 B2 و المتعلقااا    المتخصصااا  المشاااتك  حااا
 بطرح تربي  المحتصي  الااتي  والخلطي  التلقيح

 .المعطيت  بعض توافر عد  م 

 B.2.1 يقااااد  حلااااو  مختللاااا  للمشااااتك  التاااا  تنشااااأ
 .جراء طرح التهجي  المختلل 

206 

206 

206 

206 

202 

B3   المشاتك  لح  المختلل  المعترف بي  الربط 
 .المهني  الوراثي 

 b.3.1 يقي  المختطر فى الممترسات  المهنيا   فاى
 .مجت  تربي  المحتصي 

211 

211 
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B4.علميا  دراسا  كتتبا  و بحثيا  دراسا  إجاراء 

 .متقدم  بحثي  مشكل  حو  منهجي 
b.4.1  يقاااي  المااااواد الوراثياااا  المختللاااا  كاااا  يختااااتر

 .أفض  التراكيب الوراثي  المرغوب 

206 

206 

206 

202 

b.4.2  يحااااادد أهاااااداف ومباااااررا  البحاااااث واختياااااتر
 .الطريق  البحثي  المنتسب 

طرح بحث علمى و 
 كتتب  رستئ 

طرح بحث علمى و 
 كتتب  رستئ 

206 

B5. فا  المهنيا  الممترسات  فا  المخاتطر تقياي 

 تربي  المحتصي  مجت 
b.5.1   يلااااارح باااااي  الطااااارح المساااااتخدم  فاااااى نقااااا

 .الجينت  بتلهندس  الوراثي 

206 

206 

B6. تربيا   مجات  فا  األداء لتطاوير التخطايط
 .المحتصي 

b.6.1 للاااا  كاااا  يختااااتر يقاااي  المااااواد الوراثياااا  المخت
 .أفض  التراكيب الوراثي  المرغوب 

206 

206 

202 

202 

 b.6.2  يختاااااااتر أنساااااااب التصاااااااميمت  اتحصاااااااتئي
والتااااا  بااااادورههت تقاااااد  أفضااااا  التلسااااايرا  للعالقااااا   

 .بي  المعتمال 

201 

201 

b.6.3  يقاادر كمياات مكوناات  التبتيناات  الظتهرياا  و
 .الوراثي 

206 

206 

b.6.4 رح باااي  الصااالت  المكتساااب  و الموروثااا  يلااا
 .وأهمي  ك  منهمت لتربي  المحتصي 

206 

B7 مهنيا  سايتقت  فا  المهنيا  القارارا  اتخاتا 

 .متنوع 
b.7.1  يقي  الطرح المتبع  ف  برامج التربيا ، كمات

 .يقو  بتقدي  فروض بحثي  جديد 

206 

206 
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206 

202 

B8 تقت سااي فاا  المهنياا  القاارارا  اتخااتا 

دن  محصاااااو  بعاااااض عناااااد  تااااا متنوعااااا  مهنيااااا 
 .اتصنتف المحلي 

b.8.1  يقتااارف أفضااا  العملياااات  الحقليااا  للتراكيااااب
 .الوراثي  المتحص  عليهت م  برامج التربي 

 منتقشت 

200 

200 

210 

B9مهنياا  سايتقت  فا  المهنيا  القارارا  اتخاتا  
انخلاااااااااتض الكلاااااااااتء  اتنتتجيااااااااا  لمااااااااازارع نحاااااااااو 

 .الحقلي المحتصي  

 b.9.1 يقتاااارف أفضاااا  العملياااات  الحقلياااا  للتراكيااااب
 .الوراثي  المتحص  عليهت م  برامج التربي 

 منتقشت 

200 

200 

210 

B10مهنيا  سايتقت  فا  المهنيا  القارارا  اتخاتا  
نحااااو العواماااا  الماااااثر  علااااى انتاااات  المحتصااااي  

 الحقلي 

 b.10.1 216 .يختتر أفض  الطرح تختبتر التقتو 

216 

b.10.2  يقتاارف أفضاا  العملياات  الحقلياا  للتراكيااب
 .الوراثي  المتحص  عليهت م  برامج التربي 

 منتقشت 

200 

200 

210 

B11  استخدا  تطبيقت  الهندس  الوراثي  b.11.1  يلاااارح بااااي  الطاااارح المسااااتخدم  فااااى نقاااا
 .الجينت  بتلهندس  الوراثي 

206 

 :عملية لامهنية والمهارات ال. ج

C1 الحديثا  و األستساي  المهنيا  المهاترا  إتقات 

 تربي  المحتصي  مجت  ف 

c.1.1.   يمترس اتنتختب ف  األجيت
 .اتنعزالي  خال  برنتمج التربي 

206 

202 

c.1.2.  يستخد  طرح حديث  لتحسي  بعض
 .الصلت  المحصولي  لمختلف المحتصي 

206 

206 
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206 

 C1.3.يقو  بتجترب زراعي  سواء  يصم  و
كتن  بسيط  أو عتملي ، كمت يقو  

 .بتلسيرالنتتئج تلسيرا صحيحت

 طرح بحث علمى

201 

C2. فااى مجاات   المهنيا  التقاترير تقياي  و كتتبا
 .تربي  المحتصي  الحقلي 

c.2.1  يكتب التقترير المهني  فى مجت  تربي
 .المحتصي  الحقلي 

206 

 طرح بحث علمى

C3.مجات   فا  القتئما  األدوا  و الطارح ياي تق
 .تربي  المحتصي 

 C3.1 يضطل  بتألبحتث العلمي  كمت يقدر
عل  التعتم  م  بعض المشتك  التجريب  

 .مث  فقد البيتنت 

طرح بحث علمى و كتتب  
 الرستئ 

206 

211 

201 

 C.3.2  يستخد  بعض الطرح الحديث
نبتتي  للتعرف والتلرق  بي  األنواع ال

 .المختلل 

206 

202 

C4   أجراء جمع وحفظ و تداول التدريب على

 .ألاصول الوراثية للمحاصيل الحقلية
C4.1. يتدرب على جمع وحفظ وتداول ألاصول

 الوراثية للمحاصيل الحقلية

216 

C5  إجراء التهجينات املناسبة بين التدريب

 .اصناف وسالالت املحاصيل الحقلية
C5.1.رق املناسبة للخص ي و التلقيح يطبق الط

 .الصناعي في مختلف املحاصيل الحقلية

206 

 

206 

206 

206 

606 

C6  التقنيات الحديثة في إنتاج  استخدام

 .التقاوي 
c.6.1  يحدد صالحية التقاوي، الانبات، التكاثر و

 .السكون في املعمل، الصوبة الزجاجية أو الحقل

616 

616 

c.6.2العمليقققققات الحقليقققققة املناسقققققبة ملختلقققققف  يطبقققققق

 .املحاصيل الحقلية

200 

200 

200 
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C7   الاخصاب لبعض  التلقيح وأجراء

 .محاصيل  الحقلية
c.7.1  يطبق الطرق املناسبة للخص ي و التلقيح

 .الصناعي في مختلف املحاصيل الحقلية

206 

 

206 

206 

206 

606 

C8 من خالل زراعة إنتاج ألاجنة الصناعية

 .ألاجنة

c.8.1 يستخدم طرق حديثة لتحسين بعض

 .الصفات املحصولية ملختلف املحاصيل

606 

c.8.2 يمارس الانتخاب في ألاجيال الانعزالية خالل

 .برنامج التربية

606 

606 

 C9تقييم السالالت وتقاوي محاصيل الحقل؛ c.9.1 يصمم برنامج انتخابي لتطويرتركيب وراثي

 .جديد

606 

606 

المهاراتالعامة.د

D1. المختلل  بأنواعه اللعت  التواص. d.1.1616و  606مناقشات و  .يتواصل مع آلاخرين بفاعلية 

 مناقشات

 مناقشات

 مناقشات

606 

606 

D2. يخدم بما املعلومات تكنولوجيا استخدام 

 .املهنية املمارسة

d.2.1606و  601 .لييستخدم مهارات الحاسب آلا 

606 

 606و  606

606 

D3. التعليمة احتياجاته وتحديد الذاتي التقييم 

 .الشخصية

d.3.1616 .يقيم ذاته ويحدد احتياجاته  التعليمية 
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 D4.على للحصول  املختلفة املصادر استخدام 

 .املعارف و املعلومات

 

d.4.1يفكر بطريقة خالقة. 

 

606 

d.4.2در املختلفة للحصول على يستخدم املصا

 .املعلومات واملعارف

 مناقشات

606 

 D5.آلاخرين أداء تقييم ومؤشرات قواعد وضع. d.5.1611 .يضع قواعد ومؤشرات تقييم آداء ألاخرين 

 مناقشات

 مناقشات

606 

 D6.سياقات في فرق  وقيادة ، فريق في العمل 

 .مختلفة مهنية

D6.1606مناقشات و  .يعمل في فريق بحثي 

 610و  606و   606و  606

 

D7. بكفاءة الوقت إدارة. d.7.1606 .يستخدم الوقت بكفاءة 

616 

D8. املستمر و الذاتي التعلم. d.8.1601 .يستطيع قراءة الدوريات العلمية في املجال 

611 

D9. التواصل بشكل فعال تحليل دراسات

الحالة في الكلمة املكتوبة واملحكية والدفاع عن 

 .نتائج عملها

d.9.1616و  606مناقشات و  .يتواصل مع آلاخرين بفاعلية 

 مناقشات

 مناقشات

 مناقشات

606 

606 

D10-  إثبات الذات وألاصالة في اتجاه معالجة

رة مستقلة في وحل املشاكل والتصرف بصو 

 .تخطيط وتنفيذ املهام

D10.1 يحل املشاكل املحتملة الواردة في التجارب

 .الزراعية

طرق يحث علمى و كتابة 

 رسائل

606 
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 لجدول السابق تستطيع مقارنة المعايير األكاديمية لبرنامجك مع المعايير األكاديمية من ا
 :ARSمعايير الـ : المرجعية

 ARS  : 011%   الـ معايير تغطية نسبة -

 :ـ هيكل ومكونات البرنامج  6
 .الحد االدني سنتين: ....أ ـ مدة البرنامج 

 :هيك  البرنتمج-ب
 42اختياري     11       إجباري  :إلجماليةا عدد الساعات المعتمدة 1-ب
  %12.62       6      6    :داخل القسمللمواد  االجبارية عدد الساعات المعتمدة 4-ب
 %23.34       11 :          القسم داخلاالختيارية  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

 d.10.2 يستخدم املصادر املختلفة للحصول على

 .املعلومات واملعارف

 مناقشات

606 

606 

D11   تسااه  بشااك  فعاات  فااى اداء مجموعاا
 جرب  التعل و التأم  فى ت

D11.1606مناقشات و  .يعمل في فريق بحثي 

 610و  606و   606و  606

 

D12  تطبيق تكنولوجيا املعلومات املناسبة

 .لتحليل و الانتعاش و الابالغ عن البيانات 

D 12.1606و  601 .يستخدم مهارات الحاسب آلالي 

606 

 606و  606

606 
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 %1.34         3                              عدد الساعات المعتمدة للمناقشات  6-ب
 %14.44        5                              عدد الساعات المعتمدة للرسالة     1-ب

 :د ـ مقررات البرنامج 
 :ـ إجبارى  1

 إسم المقرر كود
األسبوع/عدد الساعات  

 إجمالى عملى نظرى

 2 3 3 احصاء بيولوجي متقدم 611
 2 3 3 تربية نبات متقدم 612

 2 8 3 طرق بحث علمى وكتابة رسائل 

 2 -- 2 مناقشات 

 5 -- 5 بحث 

:ـ إختيارى  1  

كود  

 المقرر

األسبوع/عدد الساعات إسم المقرر  

 إجمالى عملى نظرى

 2 3 2 انتاج محاصيل رئيسية 613
 2 3 2 نشأة وتقسيم محاصيل الحقل 614

 2 3 2 تربية محاصيل ذاتية التلقيح 615

 2 3 2 تربية محاصيل خلطية التلقيح 616
 2 3 2 استخدام الطفرات في تربية المحاصيل 617
ميةالكتابة العل 618  2 3 2 
 2 3 2 االتجاهات الحديثة في تربية المحاصيل 619
 2 3 2 فسيولوجيا محاصيل الحقل متقدم 611
 2 3 2 طرق بحث في المحاصيل 611
    انتاج تقاوي محاصيل الحقل 612

خارج القسم و البرنامج مقرر   2 3 2 

قرر خارج القسم و البرنامجم   2 3 2 

:ـ محتويات المقررات 6  

 إحصاء  بيولوجي : م المقرراس

  –التجترب البسيط  ( F/T/Z) اختيتر المعنوي   –مقتييس التوسط والتشت  = مقدمه   المحتوى

  0التحلي  التجميع   والتبتي  المشترك  –اترتداد والتالز   –التصميمت   المتشعب   –مثت  عل  التجترب العلمي  
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  ( 644) مقرركود ال

 ات متقدم تربية نب اسم المقرر

التبااتي  فاا  صاالت  النبااتت   وعالقتااه بتحسااي  صاالت  النباات  طاارح تكااتثر  –أهااداف  وطاارح تربياا  بعااض النبتتاات  الهتماا    المحتااوى
 0النبتتت  وعالقته بطرح التربي   

  (643) مقرر كود ال 

 إنتاج المحاصيل الرئيسية متقدم  اسم المقرر

 –الوصاااف النباااتت  فسااايولوجيت المحتصاااي  فالحااا  المحصاااو  –إلنتااات   العاااتلم  والمحلااا  الماااوط  والمنشاااأ والتقساااي  وا  -   المحتاااوى 
  0القصب  –القط   –الار   –األرز  –القمح " النضج والحصتد والتخزي  نتتئج  أحدث البحوث لك  م  محتصي   –الر   –التسميد 

  ( 642) مقرركود ال

 نشأة وتقسيم محاصيل الحقل  اسم المقرر

 –قصااب السااكر  –تعريااف التقسااي  نشااوء وتقسااي  القمااح والقطاا   والشااعير والااار  الرفيعاا   –أهااداف دراساا  تقسااي  النبتتاات   -  المحتااوى
 0اللو  السودان    –فو  الصويت  –البرسي  المصر   –العدس  –اللو  البلد   –الكتت   –بنجر السكر 

 (  645) مقرركود ال

 ح تربية محاصيل ذاتية التلقي  اسم المقرر

أهااداف وطارح التربياا  والمنشاأ والتقسااي  والتركياب النبااتت  واتتجتهات  الحديثاا  فا  تربياا  المحتصااي   –األهمياا  األقتصاتدي  -  المحتاوى
  0ااتي  التلقيح 

 ( 646) مقرر كود ال

 تربية محاصيل خلطيه التلقيح  اسم المقرر 

 .الخلطي جتهت  الحديث  ف  تربي  المحتصي  أهداف وطرح التربي  واتت –األهمي  اتقتصتدي  -  المحتوى 

 ( 641) مقرر كود ال

 استخدام الطفرات في تربية المحاصيل   اسم المقرر 

 –نظرياا  تاااأثير اإلشااعتع العوامااا   التاا  تااااثر علاا  اللعااا  النهااتئ  ل شاااع   –المطلاارا  الطبيعيااا   –تقسااي  المطلااارا    -المحتااوى -
برناتمج  –أقست  المطلرا  الكيمتوي  طارح المعتملا   –اتختالف بي  المطلرا  الكيمتوي  والطبيعي  أوجه الشبه و  –المطلرا  الكيمتوي  
   0التربي  بتلطلرا  

 ( 441)مقرر كود ال

 science writingالكتابة العلمية للبحوث  اسم المقرر 
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 ( يدرس هاا المقرر بتللغ  اإلنجليزي  ) 

 –الكتااااب  –التقااااترير  –النشاااارا   –الاااادوريت   –الرسااااتئ  العلمياااا   –راعياااا  صااااور نشاااار البحااااوث والمعااااترف الز   المحتااااوى
المجلاادا  الزراعياا  الهتماا   –وبااتق  المصااتدر  –دوائاار المعااترف  –الكتااتب الساانو   –( المصاانف ) كتااب الماااتمرا   –الموضااوعت  

 –ومت أهميتهت  –الرستئ  العلمي   –عريف البحث ت)  –كتتب  البحوث والرستئ  العلمي   0والمراجعت  والمستخلصت  العتلمي  والمحلي  
 –مقدماه البحاث وأهميتاه  –إعاداد الماوجز والملخاص   -مواصالت  العناوا  الجياد للبحاث  –مكونت  البحث ومكونت  الرساتل  العلميا  

 –لغااا  البحاااث  -المراجااا كيليااا  إعاااداد الجاااداو  والرساااو  واألشاااكت  واثبااات   –وطااارح البحاااث والنتاااتئج ومنتقشاااتهت  -كيليااا  كتتبااا  الماااواد
نماتا   –األخطاتء الشاتئع  فا  كتتبا  البحاوث  -(القواعد الت  تراع  ف  كتتب  الرستل  عل  اآلل  الكتتبا  -األسلوب العلم  ومواصلتته

رمااوز الوحاادا  وال –ماات يراعاا  فاا  إثباات  المراجاا  العلمياا  المسااتخدم   -ماا  األخطااتء الشااتئع  والكلماات  والتعبياارا  التاا  يجااب تجنبهاات
 .المتعترف عليهت ف  البحوث الزراعي  عتلميت للقيتس ، واختصتراتهت

  (:643)مقرر كود ال

 االتجاهات الحديثة في تربية المحاصيل اسم المقرر

اتختالفاات  الجساامي  لمعلماات  الجزئياا   –اسااتخدا  تقنياات  زراعاا  األنسااج  فاا  إنتاات  نبتتاات  اا  صاالت  متميااز    المحتااوى
 .استخدا  تقنيت  الهندس  الوراثي  وطرح نق  الجينت  الوراثي  -عل  الجزيئت  المعلم  اتنتختب المبن 

 (:614)مقرر كود ال

 فسيولوجيا محاصيل متقدم اسم المقرر 

اعتاراض الكساتء الخضار   -التمثي  الضوئ  ف  نبتتت  المحتصاي  -نبا  تتريخي  ع  عل  فسيولوجي  المحتصي   المحتوى
نتت  المتد  الجتف ل شع  الضوئي  و  مراح  النمو فا  بعاض  -التغاي  المعدني  -العالقت  المتئي  –النمو الخضر   -النمو والتكثيف -ا 

 .المحتصي  ودراس  اللترا  الحرج  للر  والتسميد

 (:611)مقرر كود ال

 طرق البحث العلمي في المحاصيل اسم المقرر 

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

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

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

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

 (: 612) مقرركود ال

 إنتاج وإكثار تقاوي المحاصيلاسم المقرر
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الااتحك  فاا   –العواماا  الماااثر  علاا  األزهااتر  -إزهااتر المحتصااي  -درجاات  التقااتو  -األهمياا  اتقتصااتدي  للتقااتو   المحتااوى
نتت  المحتصي  األستسي  -تصي  وتطبيقتتهت العلمي إزهتر المح زراعا  األنساج  النبتتيا  وأهميتهات فا   -(جنسيت وخضاريت) طرح إكثتر وا 

كثتر التقاتو  طارح الحصاتد والتجهياز والتخازي  واتحتيتطات  الواجاب  -علا  التقاتو   أسابتب تادهور التقاتو  وطارح المحتفظا -إنتت  وا 
 .ترا  التقتو  واه  التشريعت  المنظم  لهت محليت ودوليتاختب -توافرهت لسالم  التقتو 

 مناقشات : اسم المقرر  -11

عرض رؤية مرجعية عن مجال الرسالة  -  المحتويحضور السمينار العلمى المقام اسبوعيا بالقسم

تجميع  -زيارة المكتبة والتعرف على كيفية التعامل مع المراجع والدوريات العلمية  - وخطة البحث

عرض  -  كتابة تقريرعن تجربة او تجارب الرسالة -تحليل النتائج  -  تائج التجربة او التجاربن

 .تقديمى عن نتائج التجربة 

 

(طبقاً لما هو مذكور فى الالئحة )   

 :ـ متطلبات اإللتحاق بالبرنامج  7
 :يشترطلقيدالطالبلدرجةالماجستيرفىالعلومالزراعية

و علوووى درجوووة معادلوووة لهوووا مووون معهووود أحووودى الجامعوووات الزراعيوووة إدرجوووة بكوووالوريرس فوووى العلووووم الزراعيوووة مووون ن يكوووون حاعوووال علوووى أ -1
قووولت وتقووودير جيووود جووودا فوووى موووادة التخعووول والتوووى يحوووددها مجلوووس القسوووم المخوووتل علموووى  خووور معتووورف بووو  بتقووودير عوووام جيووود علوووى األ

عفوووا  كثووور مووون عشووور سووونوات ويجووووز اإأولوووى العلميوووة األن ال يكوووون قووود مضوووى علوووى حعوووول  علوووى الدرجوووة أو ويقرهوووا مجلوووس الكليوووةت
 .متحانات المقررات الدراسية التنشيطيةإن يجتاز المتقدم أمن هذا الشرط على 

بعووود { قووولبتقووودير عوووام جيووود علوووي األ} يجووووز قبوووول الطوووالب الحاعووولين علوووي درجووو  البكوووالوريوس مووون المعهووود العوووالي للتعووواون الزراعوووي- 2
المعادلوووة لبكوووالوريوس العلووووم الزراعيوووة والمحوووددة مووون قبووول المجلوووس األعلوووى للجامعوووات  بتقووودير عوووام جيووود دراسوووة المقوووررات المكملوووة 

 (.استكمال شعبة)على األقل ثم المقررات المكملة للتخعل وبمتوسط تقدير عام جيدجدا على األقل 
الشووووعب  } ةنتاجيووووموووون معهوووود الكفايوووو  اإ{ قوووولبتقوووودير عووووام جيوووود علووووي األ}يجوووووز قبووووول الطووووالب الحاعوووولين علووووي درجوووو  البكووووالوريوس - 3

سوووتكمال ابشووورط { قووولبتقووودير عوووام جيووودعلي األ}  ةوالتربيووو ةالزراعووو ةت الطوووالب الحاعووولين علوووي درجووو  البكوووالوريوس شوووعب{ةالزراعيووو
للمجووووال الووووذي  ةقوووول والمقووووررات التخععوووويعلووووي األ {جيوووود}علووووي للجامعووووات بتقووووديرموووون قبوووول المجلووووس األ ةدراسووووت  للمقووووررات المحوووودد

 .{ةستكمال شعبإ}التخعل  ةوجيد جدا في ماد{ جيد } التسجيل في  وبمتوسط تقدير يرغب 
بشووورط اسووووتكمال دراسووووت   {قوووول بتقوووودير عوووام جيوووود علوووي األ}  ةعامووو ةيجووووز قبووووول الطوووالب الحاعوووولين علوووي درجوووو  البكوووالوريوس شووووعب- 4

{ جيووود جووودا } وبتقووودير  ةمووون مجلوووس الكليووو ةوالمحووودد ةوحووود{  24} للمجوووال الوووذي يرغوووب التسوووجيل فيووو  بواقوووع  ةللمقوووررات التخععوووي
 .قلعلي األ

  حعوووول ةبووو  فوووي حالووو ةللدراسووو يجووووز قبوووول الطوووالب الحاعووولين علوووي دبلووووم الدراسوووات العليوووا فوووي تخعووول مووورتبط بمجوووال المتقووودمين- 5
  : ةكامل ةالبكالوريوس بشرط استيفا  الشروط التالي ةمرحل ىقل فاأل ىعلي تقدير جيد عل

و المعاهوووود أ حوووودي الكليووووات الجامعيووووةإو مايعادلهووووا موووون أولووووى هووووى بكووووالوريوس العلوووووم الزراعيووووة الجامعيووووة األ ن تكووووون درجتووووةأ  -أ
 العليا الزراعية المعترف بها

 ارتباط تخعل الدبلوم بتخعل درجة الماجستير  -ب
للطلبوووة القووودامي فوووى ن تعتبووور هوووذا الموووواد تنشووويطية أالحعوووول علوووى متوسوووط تقووودير موووواد التخعووول ال يقووول عووون جيووود جووودا علوووى  -ت

 التخرج 
قووول ثنوووا  دراسوووتة لمووودة يوووومين علوووى األأالتفووورل الوووالزم   بالدراسوووات العليوووا موووع منحووو القيووود  ن يحعووول الطالوووب علوووى موافقوووة جهوووة عملوووأ -6

ميوووة ويتعهووود الطالوووب وجهوووة العمووول التوووابع لهوووا بتقوووديم كافوووة اإمكانيوووات التوووى يتطلبهوووا إجووورا  البحووووث العل. سوووبوع تفرغوووا كوووامالفوووى األ
المتعلقوووة بموضوووووع الرسووووالة طووووال موووودة الدراسووووة وسووووداد الرسووووم المقووووررة أمووووا بالنسووووبة للطوووالب الووووذين ال يعملووووون أو ذوى األعمووووال 

 .الحرة فيجوز لمجلس الكلية اتخاذ القرار المناسب نحو تسجيلهم فى ضو  األعداد المتقدمة للتسجيل بالكلية
ة الماجسووووتير ويسووووتوفى جميووووع األوراق المطلوبووووة للتسووووجيل والمعلوووون عنهووووا موووون قبوووول أن يتقوووود الطالبباسووووتمارة طلووووب تسووووجيل  لدرجوووو- 7

الدراسوووات العليوووا إلوووى عميووود الكليوووة الوووذى يحولهوووا إلوووى وكيووول الكليوووة لشوووئون الدراسوووت العليوووا إلوووى عميووود الكليوووة الوووذى يحولهوووا إلوووى وكيووول 
لوووى الطالوووب ثوووم تحوووول األوراق إلوووى القسوووم العلموووى الكليوووة لشوووئون الدراسوووات العليوووا والبحووووث للتركووود مووون إنطبووواق شوووروط التسوووجيل ع

 .المختل البدا  الرأى وتحديد لجنة اإشراف
تقووودم لجنوووة األشوووراف خطوووة بحثيوووة تشووومل كافوووة جوانوووب الدراسوووة والمراجوووع موقعوووة مووون السوووادة المشووورفين إلوووى إدارة الدراسوووات العليوووا  -8

 .على أن تحفظ بملف الطالب عند التسجيل
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بالبوووت فوووى طلوووب القيووود بنوووا  علوووى توعوووية مجلوووس القسوووم المخوووتل ولجنوووة الدراسوووات العليوووا ويعتبووور تووواري  موافقوووة يقووووم مجلوووس الكليوووة  -1
 .مجلس الكلية هو تاري  قيد الطالب وال يتم القيد إال بعد إعتماد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث

الطوووالب األجانوووب التوووى يحوووددها المجلوووس للجامعوووات علوووى أن يعفوووى مووون  يراعوووى قيووود الطوووالب غيووور المعوووريين وفقوووا إجووورا ات قبوووول -11
 .شرط تقدير البكالوريوس والمدة بعد التخرج

 

 :ـ القواعد المنظمة إلستكمال البرنامج  8
 :يشترط فى الطالب لنيل درجة الماجستير ما يلى

 .ئحة الكلية لمدة سنتين على األقل من تاري  تسجلي من ال ( 8)أن يتابع الطالب الدراسة والبحث وفقا لما هو مبين فى المادة  -1
أن يقووووم بوووبجرا  بحووووث فوووى موضووووع يقووورا مجلوووس الكليوووة بنوووا ا علوووى اقتووورال مجلوووس القسوووم المخوووتل ويجووووز لمجلوووس الكليوووة بنوووا ا - 2

علووووى توعووووية مجلووووس القسووووم العلمووووى المخووووتل أن يسوووومح للطالووووب بووووبجرا  بعووووض بحوثوووو  فووووى معهوووود علمووووى  خوووور معتوووورف بوووو  موووون 
 .جامعةال

أن يتقووودم الطالوووب بعووود نجاحووو  بتقووودير جيووود جووودا علوووى األقووول فوووى متوسوووط تقوووديرات إمتحانووو  فوووى المقوووررات الدراسوووية الملوووف بهوووا بنتوووائج - 3
بحوثووو  فوووى رسوووالة تقبلهوووا لجنوووة الحكوووم بعووود مناقشوووت  فيهوووا وإذا لوووم يحعووول الطالوووب علوووى درجوووة الماجسوووتير خوووالل خموووس سووونوات مووون 

لدراسوووات العليوووا ويجووووز لمجلوووس الكليوووة مووود قيووود الطالوووب مووورة أخووورى يحوووددها بنوووا ا علوووى تقريووور لجنوووة تووواري  تسوووجيل  يسوووقط قيووودا با
 .اإشراف

دورة فوووى  –دورة تدريبيوووة متوسوووطة  –دورة فوووى مقدموووة الحاسوووب )يقووووم الطالوووب موووا يفيووود اجتيوووازا لوووثالث دورات فوووى الحاسوووب ا لوووى - 4
المحتوى والمسوووتوى العلموووى الوووذى يقووورا مجلوووس الكليوووة ومجلوووس الجامعوووة تطبيقوووات الحاسوووب ا لوووى بوحووودة الحاسوووب ا لوووى بالكليوووة بووو

قبووول السووومال لووو  بتقوووديم الرسوووالة وال يحسوووب تقووودير الحاسوووب ا لوووى ضووومن تقوووديرات الطالوووب ولمجلوووس الكليوووة تحديووود الجهوووات التوووى يوووتم 
 .إعتمادها الختيار الدورات التدريبية المطلوبة فى حالة عدم توفر ذلك بالكلية

وال ( سووونة أكاديميوووة)الطالوووب قووود انتهوووى مووون دراسوووة اللجوووة اإنجليزيوووة بنجوووال وذلوووك بفتووورة دراسوووية تعوووادل فعووولين دراسوووين  أن يكوووون- 5
يحسووووب تقوووودير للجووووة ضوووومن تقووووديرات الطالووووب ويقوووووم الطالووووب بدراسووووة اللجووووة فووووى الكليووووة أو أحوووودى مراكووووز التوووودريب اللجوووووى التابعووووة 

 .للجامعة والتى يقرها مجلس الكلية
وحووودة مووون أحووود مراكوووز اللجوووة بالجامعوووة أو مووون  411بسووومتوى ال يقووول عووون ( التويفووول)لطالوووب بشوووهادة اجتيووواز اللجوووة االنجليزيوووة يتقووودم ا -6

 (.قبل تشجيل لجنة الحكم على الرسالة"الجامعات المناظرة وفقا لما يقررا مجلس الكلية ومجلس الجامعة 

 :ـ وسائل تقييم مخرجات التعلم المستهدفة من البرنامج  1

 :ـ طرق تقويم البرنامج  11

 العينة الوسيلة القائم بالتقويم م

  استمارات تقويم طالب الماجستير 8

 مخرجات التعلم المستهدفة الوسيلة م

 القيم السلوكية – القدرات الذهنية –المعرفة و الفهم  امتحانات شفوية 8

 القيم السلوكية – مهارات مهنية و عملية امتحانات عملية 3

 القيم السلوكية  - القدرات الذهنية –المعرفة و الفهم  امتحانات تحريرية 2

 القيم السلوكية  - مهارات عامة ورقة فصلية 4

 القيم السلوكية – مهارات مهنية و عملية تدريب عملي 5
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  استمارات تقويم الحاصلون علي الماجستير 3

  استمارات تقويم أصحاب العمل 2

  م شامل للماجستيرتقيي مقيم خارجى 4

   طرق أخرى 5

 

:الملحق   
 يوضع توصيف المقررات على هيئة
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