
 243ت ن  تربٌة نبات  الثالثالصف    إجباري

     ( ساعة عمل4ًو )  ( ساعة نظري 3ساعات التدرٌس المخطط لها )

 وصف المنهج

 تعرٌف الطالب باهمٌة تربٌة النبات ودور المربً والطرق المتبعة فً التربٌة حسب نوع المحصول ووقاٌة النبات.

بطرق المختلفة لتربٌة وتحسٌن المحاصٌل المختلفة والتً من شانها زٌادة معرفة الطالب  -الهدف من تدرٌس المنهج :

 االنتاج كما ً ونوعاً .

 نتائج التعلم

 اٌصال تلك المعلومات لالستفادة منها عملٌا فً الحقول والدراسات المستقبلٌة والتطلع الى التطور فً ذلك العلم .

 مواضٌع الجزء  النظري

 ساعة 3 النبات مقدمة، تعرٌفها تربٌة -2

 ساعة 3 أنظمة التكاثر في النبات -3

 ساعة 3 الفعل الجيني والتكرار الجيني -4

 ساعة 3 الصفات الكمية -5

 ساعة 3 تربية المحاصيل ذاتية التلقيح -6

 ساعة 3 تربية المحاصيل ذاتية التلقيح -7

 ساعة 3 تربية المحاصيل الخليطة التلقيح -7

 ساعة 3 العقم وانواعه -8

 ساعة 3 تربية المحاصيل الخضرية التكاثر  -9

 التوريث -21
 

 ساعة 3

 ساعة 3 التربية للمقاومة )التحمل( -22

 ساعة 3 التداخل الوراثي البيئي -23

 ساعة 3 التداخل الوراثي البيئي -24

 ساعة 3 تربية النباتات والبايولوجيا الجزيئية -25

 وتوزيع االصناف إطالق -26

 ساعة 3اختبار                                                                                                   -27

 ساعة 3

 

 

  

 ساعات 4 اهمٌة التربٌة  .2



 ساعات 4 تجارب االصناف .3

 ساعات 4 التصمٌم .4

 ساعات 4 سجالت التربٌة .5

 ساعات 4 التهجٌن فً المحاصٌل .6

 ساعات 4 التربٌة لتحسٌن نوعٌة الحنطة  .7

 ساعات 4 التربٌة للصفات الكمٌة .7

  

 ساعات 4 التربٌة للصفات النوعٌة .8

 ساعات 4 االحصاء  .9

 ساعات 4 االنتخاب .21

 ساعات 4 طرق تقدٌر التورٌث .22

 ساعات 4 التربٌة لمقاومة االمراض .23

 ساعات 4 التلقٌح فً الحنطة والشعٌر  .24

 ساعات 4 البذور .25

 ساعات 4 اختبار  .26

 الكتاب المنهجً:

 تربٌة وتحسٌن النبات د.حمٌد جلوب علً

 

 توزٌع الدرجات

 

 الجزء العملً)المختبرات(

 %( وتوزع إلى:51التقٌٌم المستمر أثناء الفصل الدراسً ) - أ

 % اختباران عملٌان71

 %األداء الحقلً والمختبري الٌومً )نشاط الطالب(31

 واالنضباط فً المختبر والحقل%االلتزام 21

 %( وتوزع إلى71ان النهائً)حاالمت - ب

 % اختبار عملً حقل71ً

 % امتحان شفوي أو تحرٌري فً المادة العلمٌة41

 الجزء النظري)المحاضرات(

 %( وتوزع إلى:51التقٌٌم المستمر أثناء الفصل الدراسً ) - أ

 3% امتحان نظري عدد/71

 % واجبات بٌتٌة31

 فً%حضور ونشاط ص21



 %( وتوزع إلى71ان النهائً)حاالمت - ب

 %(61درجة ) 31=21*3الجزء أ : أسئلة ذات أجوبة قصٌرة شاملة للمنهج 

 (6%3درجات ) 21=21*2الجزء ب : أسئلة استٌعاب وتحلٌل 

 %(36درجات ) 21=6*3الجزء ج : أسئلة موضوعٌة )شرح وتوضٌح( 
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Plant breeding   

Week Training  Subjects  
1 Introduction  Plant breeding important  
2 Reproduction systems in plant Cultivars experiments  

3 Gene action and gene frequency  The designs  

4 Quantitative characters  Breeding record  
5 Breeding self –pollinated crops  Hybridization  

6 Breeding self –pollinated crops Wheat improvement  
7 Breeding cross pollinated crops  Quantitative characters  

8 Examination (1) Examination (1) 
9 The sterility  Qualitative characters   

11 Propagated crops  Eumas collation  

11 Heritability  Selection  
12 Breeding for resistance  Heritability  
13 Gene environment interaction  Breeding of resistance  

14 Plant breeding and molecular biology Pollination , wheat , barley, and corn  
15 Examination (2) Examination  

16 Release and cultivar distribution  The seeds  

 


