
 مقررات قسم المحاصيل
 

 صيل إنتاج محا م ح ص 2003 أساسيات إنتاج نباتي )عام( 1006

 تدريب صيفي ممتد ....... )عام( تصميم وتحليل التجارب م ح ص 2019
 أسس تربية نبات م ح ص 2021 إحصاء تطبيقي م ح ص 2020
 إنتاج محاصيل السكر والزيوت واأللياف م ح ص 2056 تقسيم محاصيل الحقل م ح ص 2022

 الحديثة في تربية المحاصيلاالتجاهات  م ح ص 2070 الحشائش والعالقات الحيوية م ح ص 9620

 تطبيقات الحاسب اآللي في مجال اإلنتاج النباتي )عام( 3018 تقاوي وفحص البذور م ح ص 3014
 يةمحاصيل الحقلالبيئة  م ح ص 3019 تدريب صيفي )عام(.........

 إنتاج محاصيل األلياف م ح ص 3021 الحشائش ومكافحتها م ح ص 3020
 مقاومة  للحشرات واألمراضلتربية المحاصيل الحقلية ا م ح ص 3061 علف والمراعي محاصيل ال  م ح ص 3028
نتاج البذور م ح ص 3084  فسيولوجيا محاصيل الحقل م ح  ص 3085 تكنولوجيا إكثار وا 
 تربية محاصيل  م ح ص 4011 زراعة األراضي المستصلحة م ح ص 4002

 ي والتركيب المحصوليالتكثيف الزراع ح ص  م 4017 بحث )عام(  4014

نتاج التقاوي المحاصيل م ح ص  4019 تسميد محاصيل الحقل ح ص  م 4018  إكثار وا 

 محاصيل البقول والزيوت إنتاج م ح ص 4021 الحقليةلمحاصيل للزراعة العضوية ا م ح ص 4020

 تحسين المحاصيل تحت ظروف اإلجهاد م ح ص 4023 تربية محاصيل الحبوب م ح ص 4022
 بيئة وفسيولوجيا المحاصيل م ح ص 4025 إنتاج محاصيل السكر والمحاصيل غير التقليدية م ح ص 4024

 أساسيات انتاج نباتى)عام(  6100

  البساتينباالشتراك مع قسم 

تأثير  –التوزيع الجغرافى  -االهمية االقتصادية  –تعريف بالحاصالت البستانية والحقلية   
  –أقلمة وفسنننننننيولوجيا المحاصنننننننيل   –توزيع وتصننننننننيف المحاصنننننننيل   - المناخ والبيئة على نموها

العمليات الزراعية  -وعالقتها بالظروف البيئية المصرية ) العوامل الجويه والحيوية و األرضية (  
 تربية وتحسين المحاصيل. -التنافس   -المصرية وتأثيرها علي فسيولوجيا وبيئة المحاصيل 

 صيل:إنتاج محا (م ح ص) 3200   
تنمية مهارة  الطالب على انتاج المحاصننننننننننننننيل بالطرت المعتلفة والتعرف على  :الهدف التعليمى

 المحاصيل الحقلية والتميز بينها.
واألهمية االقتصادية لها واحتياجاتها البيئية  المعتلفةتوزيع وتصنيف محاصيل   :المحتوى العلمى

زراعية من طرت زراعة وعمليات العدمة ، االحتياجات الفسننننننننننننننيولوجية والعمليات العمليات ال –
 محاصنيلالدراسنة انتاج و إدارة ، األصنناف ، التسنميد ، الري، الحصناد مقاومة الحشنائش واآلفات



باألراضنننننى القديمة  واعرى...(  ول واألليافقالحبوب ، األعالف ، السنننننكر، الزيوت ، الب الحقلية)
 واألراضى الجديدة.

 لتجارب تصميم وتحليل ا (م ح ص) 1920
كيفية امكان تحليل البيانات العاصة بموضوع الدراسة وتنمية مهارة تحليل : الهدف التعليمى

 التجارب.
: دراسننننننننننننننة األسننننننننننننننس والقواعد العامه لتصننننننننننننننميم وتحليل التجارب الزراعية يدويا المحتوى العلمى

كاملة قطاعات  –وباسنننننننتعدام الحاسنننننننب األلى من عالل التجارب  البسنننننننيطه )العشنننننننوائى الكامل 
 -والمربع الألتينى( والتجارب العاملية ) القطاعات الكاملة العشنننننننننوائية -مربع التينى -العشنننننننننوائية

 االرتباط. –االنحدار  -والمربع الألتينى( مع مقارنة المتوسطات(
تدريبات على التصميمات التجربية وتحليالتها، استعدام البرامج الحديثة فى تحليل  العملي:

 ..… ,SSPS, SAS)ة )مثل التجارب المعتلف
 ........)عام( تدريب صيفي ممتد.

قسم المحاصيل بالكلية معامل يؤدي طالب برنامج االنتاج النباتي تدريبًا صيفيًا عامًا داعل 
 والمزارع التابعة له. 

  إحصاء تطبيقى (م ح ص) 0202
ارب في مجال يهدف هذا المقرر إلى دراسنننننننننة أهمية اإلحصننننننننناء وتصنننننننننميم التج الهدف التعليمي:
 اإلنتاج النباتي.

مقدمة )التعريف بالمقرر وأهدافه( أهمية اإلحصننننناء ودورا في الحياة المعاصنننننرة المحتوى العلمي: 
  –طرت عرض البيانات  –المجتمع، العينة ، وطرت المعاينة –البيانات اإلحصننائية ومصننادرها  –

االحتمال والتوزيع الطبيعي  –ت مقاييس التشننننننننننننننت –مقاييس النزعة المركزية  –التوزيع التكراري 
  –مربع كاي  –( تحليل التباين F, t, zالفروض اإلحصننننننننننننائية واعتبارات المعنوية ) –وتطبيقاته 

المربع  –القطاعات الكاملة  –تحليل التجارب البسننيطة ) تام العشننوائية  –أسننس تصننميم التجارب 
 .االرتباط واالنحدار البسيط –مكانة المتوسطات  –الالتيني( 

 أسس تربية نبات (م ح ص) 1202
القواعد الوراثية والسننننننننننننننيتولوجية وعالقتها بتربية النبات، طرت تربية المحاصننننننننننننننيل الذاتية  

والعلطية والتلقيح لتحسنننننننننننين النحاصنننننننننننيل االقتصنننننننننننادية إلنتاج أصنننننننننننناف جديدة متفوقة في كمية 
تقنية الحيوية لتحسنننننننين وجودته ومقاومته لإلجهاد البيئي والبيولوجي، تطبيقات طرت الالمحصنننننننول 



المحاصننننننننننننننيل، التدريب على الطرت المسننننننننننننننتعملة في تربية النبات، طرت التلقيح الذاتي والعلطي 
 للمحاصيل الحقلية، مقاييس المحصول والجودة لبعض المحاصيل.

 تقسيم محاصيل الحقل (م ح ص) 2202
المحاصيل في دراسة التقسيم النباتي ألنواع وأصناف هذا المحاصيل، طرت تمييز هذا  

مراحل نموها المعتلفة، التدريب على طرت التعرف على نباتات وبذور المحاصيل وطرت التمييز 
 بينها، تقارير فصلية عن بعض موضوعات الدروس النظرية.

 انتاج محاصيل السكر والزيوت وااللياف (م ح ص) 5620
 القديمة واألراضى الجديدة.دراسة انتاج و إدارة محاصيل السكر، الزيوت  واأللياف باألراضى 

 الحشائش والعالقات الحيوية  (م ح ص) 9620
 الهدف التعليمى: تنمية مهارات الطالب للتميز بين الحشائش.  

العوامل المعتلفة المؤثرة على نمو المحاصنننننيل  –بيئة نمو المحاصنننننيل  –تعريف بالمقرر واهدافة 
  –لنباتى للحشنننننائش طرت تميز الحشنننننائش التقسنننننيم ا–تعريف الحشنننننائش واهميتها االقتصنننننادية  –

المنافسة  –الصفات التنافسية للحشائش  –العوامل البيئة التى التى تساعد على انتشار الحشائش 
 المعايشة طرت مكافحة الحشائش. –االفرزات الضارة  –التطفل  –

 المحاصيلاالتجاهات الحديثة فى تربية  (م ح ص) 7020

تحليل الوراثي، الوراثة العلوية ،عرائط المورثات، األسس لل DNAيتناول المقرر أدوت   
الجزيئية للصفات الوراثية، المقاومة الوراثية، الوراثة ، وراثة االمراض، معالجة األمراض الوراثية. 
كما سيتعرف الطالب على نقل المورثات  وتطورا التقني واعتبارا باستعدام الدراسات المعتلفة، 

 لكمية ومدى  االستفادة منها فى تربية النبات.تحديد مواقع الصفات ا

 تقاوي وفحص البذور (م ح ص) 4301

تعريف التقاوي وأهميتها، طرت المعاينة وتجهيز العينات للفحص، اعتبارات جودة التقاوي  
)النقاوة، اإلنبات، الحيوية، الرطوبة، األمراض، نقاوة الصنف( تشريعات مراقبة جودة التقاوي 

عوامل المؤثرة على حيوية التقاوي، تعزين التقاوي ودراسة فسيولوجيا البذور، طرت تجنب وتداولها، ال
 علط التقاوي، قياس طرت تقدير جودة التقاوي.

 عام( تطبيقات الحاسب اآللي في مجال اإلنتاج النباتي) 3018

 التعرف على مكونات الكمبيوتر . -أ

 .  word   ،Excel   ،Power pointتدريبات على  -ب

 .Mstatc   ،Spss  ،SASالتدريب على برامج التحليل االحصائية مثل  -جن



 ........)عام( تدريب صيفي.

يؤدي طالب برنامج االنتاج النباتي تدريبيًا ميدانيًا فى المؤسسات الزراعية ومزارع الكلية وفقًا 
 .لمقترحات قسم المحاصيل

 بيئة المحاصيل الحقلية    (م ح ص) 1930

معرفة العوامل البيئية المؤثرة فى نمو وانتاج محاصيل الحقل وكتساب امهارات :الهدف التعليمى
 لتحسين تلك العوامل لصالح العملية االنتاجية.

 تنأثير تعناقنب  -العوامنل البيئينة المحنددة لتوزيع المحناصننننننننننننننينل عنالمينا ومحلينا  :المحتوى العلمى
حيوية(  –ارضننننية  –البيئية )جوية  تاثير العوامل –المحاصننننيل وبقاياها النباتية على المحصننننول 

نظرية الطراز البيئ والتطور وعالقتها بانتاج وتحسنننننننننننننين  ––فى نمو وانتاج وجودة المحاصنننننننننننننيل 
 المحاصيل التاثيرات المتبادلة للعوامل الوراثية والبيئية واالستفادة منها فى زيادة االنتاج.

   الحشائش ومكافحتها. (ح صم ) 3020

ة الحشائش والعوامل المؤثرة على نمو وتكاثر وانتشار الحشائش تعريف الحشائش وتسمي
فسيولوجيا نمو وتكون المادة الجافة فى  -وسائل ومكافحة الحشائش والحد من انتشارها   –

االجهاد  –استغالل التفاعالت والتحويالت الفسيولوجية فى طرت المكافحة المعتلفة  –الحشائش 
الطرت الزراعية  –طرت المكافحة المتكاملة للحشائش  –يا الحشائش البيئى وتأثيرا فى نمو وفسيولوج

 والكيميائية.
 إنتاج محاصيل األلياف (م ح ص) 1302

عمليات إنتاج محاصننننننيل األلياف وعاصننننننة القطن، العواص الطبيعية والكيماوية لأللياف  
ت حلج القطن، الطبيعية والصننننننننننننننناعية، التعرف على األلياف الطبيعية المعتلفة، فرز القطن، طر 

 زيارة ميدانية لعامل تقدير جودة القطن.
 محاصيل العلف والمراعي (م ح ص) 2830

دراسة انتاج وتحسين  محاصيل األعالف و إدارة المراعى ، وعمليات الحصاد وما بعد  
 الحصاد 

 لآلفات واألمراض لمقاومة المحاصيل الحقلية ا تربية (م ح ص) 1306
المقرر إلى دراسة االسس المورفولوجية والوراثية للتربية لمقاومة  يهدف هذا:الهدف التعليمى

 المحاصيل الحقلية  لالمراض والحشرات



االمور التى يجب مراعتها عند التربية لمقاومة  اهداف واهمية التربية للمقاومة، :المحتوى العلمى
احداث العدوى  األمراض والحشرات، دراسة االحتياطات الوقائية، ميكانيكة حدوث االصابة،

، العالقة بين العائل والطفيل، عدد واآلفات األعرى  الصناعية، طبيعة المقاومة للمرض والحشرات
الجينات التى تتحكم فيها، طرت انتقال األمراض والحشرات، انواع وعصائص وراثة المقاومة، 

شرات، مصادر سالالت وطرز المسبب المرضى،  ثبات المقاومة، وراثة المقاومة األمراض والح
 المقاومة لالمراض والحشرات، الطرت المعملية لتقييم مقاومة النبات  لألمراض والحشرات.

نتاج البذور 3084  )م ح ص( تكنولوجيا إكثار وا 
معامالت  –العوامل وتربية اعتماد التقاوى  –التعرف على التقاوى ودراسة فسيولوجيا البذور 

تكنولوجيا إكثار  –إكثار التقاوى الجديدة  –التعرف عليها وسائل التميز بين االصناف و  -البذور
تسويت التقاوى لمحاصيل الحقل مع االعذ فى االعتبار التشريعات والقوانين المنظمة  –وانتاج البذرة 

 لذلك .
نتاج البذور 3084  )م ح ص( تكنولوجيا إكثار وا 

نتاجها بالحقل.يهدف هذا المقرر إلى التعرف على البذور وكيف الهدف التعليمي:  ية إكثارها وا 

وتربية اعتماد التقاوي، : التعرف على التقاوي ودراسة قسيولوجيا الذور، العوامل الهدف العلمي
معامالت الذور، وسائل التميز بين األصناف والتعرف عليها، إكثار التقاوي الجديدة، تكنولوجيا 

نتاج البذةر، تسويت التقاوي لمحاصيل الحقل مع  األعذ في االعتبار التشريعات والقوانين إكثار وا 
 المنظمة لذلك.

 فسيولوجيا محاصيل الحقل  (م ح ص) 5830
 وحدات 3عملى ،  2محاضرات ،  2

تنمية مهارة  الطالب على معرفة نقل وتوزيع نواتج التمثل الضوئى وعالقتة : الهدف التعليمى
 بالمحصول.

نقل وتوزيع نواتج  –بيت الكربونى للغطاء النباتى التمثيل الضننننوئى وتعظيم التث  :المحتوى العلمى
التكشف لنباتات المحاصيل  –الطرت المتبعة لتحليل النمو  –التمثل الضوئى وعالقتة بالمحصول 

عالقة النمو والتغذية  –التثبت الحيوى للنتروجين  –منظمات النمو  –وعالقتة بالعوامل البيئية 
 ل.واالحتاجات المائية لنباتات المحاصي

 زراعة االراضى المستصلحة (م ح ص) 4002



حصر المحاصيل التى تجود فى االراضى  حديثة  اإلستصالح ، العمليات الزراعية 
المالئمة لزراعة المحاصيل الحقلية فى  االراضى  حديثة  اإلستصالح، زراعة االصناف والهجن 

 المالئمة لظروف االراضى  حديثة  اإلستصالح.
 تربية المحاصيل   (م ح ص) 1401

تنمية مهارات و تنمية مهارات الطالب فى تعلم طرت االنتعاب المعتلفة : الهدف التعليمى
 الطالب فى كيفية تركيب وانتاج الهجن المعتلفة

: االساس الوراثى لتربية المحاصيل الذاتية ،طرت تربية المحاصيل الذاتية، طرت المحتوى العلمى
ية المعتلفة االساس الوراثى لتربية المحاصيل العلطية، طرت تربية االنتعاب فى المحاصيل الذات

المحاصيل العلطية،انتاج تقاوى الهجن فى المحاصيل علطية التلقيح،  أنتاج الهجن الفردية والثالثية 
والزوجية  ، قوة الهجين، طرت حساب قوة الهجين، طرت التنبؤ بقوة الهجن، االصناف المعلقة، 

 االنتعاب الدورى.
 بحث )عام( 4014

تجميع مادة علمية )من البحوث الحديثة فى آعر عمس سننننننوات( ومناقشنننننة الطالب فيها 
 .(محاصيلعلى أن يقوم الطالب بعمل عرض تقديمي فى مجال االنتاج النباتي )

 التكثيف الزراعى والتركيب المحصولى  (م ح ص) 7401
دورة الزراعية الجيدة وتوليف برنامج تحميل : تعلم تصميم التركيب المحصولى وال: الهدف التعليمى

 تنمية معرفة  الطالب فهم  نظم تعاقب و تحميل المحاصيل. -ناجح 
التركيب  –: دراسة النطم المحصولية المعتلفة تحت ظروف زراعية معتلفة المحتوى العلمى

الزراعية الدورة  –المحصولى والعوامل المحددة العتيارة وموصفات التركيب المحصولى الجيد 
تأثير المحصول السلبت وبقاياة على التربة ونمو   -الزراعة المتكررة  –واهدفها وتصميمها ونقدها 

امثلة لبعض نظم تحميل المحاصيل  –طرت تحميل المحاصيل واهدافها وعيوبها  -المحصول التالى
 مع دارسة لمقياس نجاح التحميل.

 تسميد محاصيل الحقل (م ح ص) 1840

اع وميعاد وطرت اضافة األسمدة المعدنية والعضوية البسيطة والمركبة واثر ذلك دراسة انو  
عتبار اقتصاديات استعدام على فسيولوجيا وانتاجية وجودة محاصيل الحقل مع األعذ فى األ

 .األسمدة
نتاج تقاوى المحاصيل  (م ح ص) 1940  إكثار وا 

أنواع التقاوي  واعتماد التقاوى، التعرف على التقاوى ودراسة فسيولوجيا وانتاج وتربية  
كثار البذور، العوامل المؤثرة على حفظ وحيوية البذور، اعتبارات  وصفاتها، إنتاج التقاوي وا 



،  ، وسائل التميز بين االصناف والتعرف عليها، اكثار التقاوى الجديدةالتقاوي، معامالت البذور
 .التشريعات والقوانين المنظمة لذلكتسويت التقاوى لمحاصيل الحقل مع األعذ فى األعتبار 

 الحقليةلمحاصيل للزراعة العضوية ا (م ح ص) 0402

الهدف : نشر ثقافة وعلم الزراعة العضوية بين الشباب، معرفة اهمية الزراعة العضوية ووسائل 
 تطبيقتها.

 الوضع –اهمية الزراعة العضوية للحاضر والمستقبل  –المحتوى : تعريف بالمقرر واهدافه 
 –وتطبيقات الزراعة ودورها فى االنتاج العضوى  -الحالى للزراعة العضوية محليا وعالميا 

االمراض ( اقتصاديات  –الحشرات  –الطرت اآلمنة لمكافحة اآلفات الزراعية )الحشائش 
 الزراعية العضوية  .

 إنتاج محاصيل البقول والزيوت (م ح ص) 1402
نواع المنزرعة منها، األهمية االقتصادية والغذائية تعريف محاصيل البقول والزيوت واأل 

 القولية والزيتية. للمحاصيل
الوضع اإلنتاج الراهن للبقول والزيوت في مصر، المساحة المنزرعة، اإلنتاجية، اإلنتاج  

من حيث األصناف المنزرعة، مواعيد الكلي، تناول العمليات اإلنتاجية للمحاصيل القولية والزيتية 
معدالت التقاوي، طرت الزراعة، الترقيع، العف، التسميد، الري، األراضي المناسبة،  الزراعة،

المكافحة المتكاملة لآلفات، الحصاد وجمع المحصول وأهم العوامل المؤثرة، التعرف على الوصف 
للنبات وعلى كمية المحصول وعصائص الجودة لمحاصيل البقول والزيوت في أطوار الننمو الذاتي

 .المعتلفة
  تربية محاصيل الحبوب  (م ح ص) 4022

: اهداف تربية محاصيل الحبوب، التقسيم النباتى لمحاصيل الحبوب ،  العصى المحتوى العلمى
والتهجين فى محننناصننننننننننننننينننل الحبوب، طرت االنتعننناب المعتلفنننة، المقنننارننننة بين طرت  االنتعننناب 

ة الهجين ، التنبؤ بقوة الهجن، المعتلفة،  انتعاب كوز للعط،  التهجين، مراحل انتاج الهجن، قو 
تركيب الهجن الفردية والثالثية والزوجية، تركيب االصناف المعلقة، استعدام انواع العقم المعتلفة  

 انتاج الهجن.

  تحسين المحاصيل تحت ظروف االجهاد  (م ح ص) 3402
ربية لمقاومة يهدف هذا المقرر إلى دراسة االسس المورفولوجية والوراثية للت:الهدف التعليمى

 المحاصيل الحقلية  لإلجهاد البيئ
النظريننات : أهننداف التربيننة للظروف اإلجهنناد، تعريف ظروف اإلجهنناد المعتلفننة، المحتوى العلمى

وتشننننمل إجهادات الحرارة  المتعلقة باالجهادات البيئية، إضننننرار االجهادات البيئية واسننننتجابة النبات
القلوية، الحامضنننننية، الرطوبة المرتفعة، الرياح الشنننننديدة،  المرتفعة والمنعفضنننننة، الجفاف، الملوحة،



كما يتناول المقرر اإلسننننننننننننتراتيجيات  المتعلقة بمقاومة النبات لتلك االجهادات الوسننننننننننننائل التطبيقية
المسنننننننننننننتعدمة لتقليل آثار االجتهادات البيئية على نمو وأنتاج النباتات ، تقنيات التحكمات الجينية 

 الت مقاومة لتلك االحهاداتوتطبيقاتها إلنتعاب سال
 ج محاصيل السكر والمحاصيل غير التقليديةاإنت (م ح ص) 4402

األهمية االقتصننننننادية والغذائية للمحجاصننننننيل السننننننكرية )قصننننننب السننننننكر، وبنجر السننننننكر(  
والمحاصننيل غير التقليدية مثل )الذرة الرفيعة السننكرية، االسننتيفيا، الذرة الشننامية السننكرية(، الوضننع 

اإلنتاج  –اإلنتاجية  –الحالي للمحاصنننننننيل السنننننننكرية في العالم وفي مصنننننننر )المسننننننناحة  اإلنتاجي
الكلي(، التقسيم النباتي والتوصيف للمحاصيل السكرية، العوامل البيئية وأثرها في إنتاج محاصيل 
السننننكر وصننننفات الجودة في المنتج، مواعيد الزراعة واألراضنننني المناسننننبة، طرت الزراعة، عمليات 

ة، والرعاية بعد الزراعة وحتى الحصنننننننننننننناد وعالمات النضننننننننننننننج، وسننننننننننننننائل تقليل الفاقد من اإلنتاجي
 .المحصول، المكافحة المتكاملة لآلفات الزراعية للمحاصيل السكرية

 بيئة وفسيولوجيا المحاصيل (م ح ص) 5402
تأثيرات عوامل البيئة على النمو في محاصنننننننننيل الحقل والتحليل الكمي لنمو المحاصنننننننننيل  
، القمح األرز، الذرة الشننننامية، القطن، بعض المحاصننننيل السننننكرية والعلفية الهامة المزروعة الهامة

 تحت ظروف المنافسة.
 
 
 
 
 
 
 
 

  


