الئحة قسم المحاصيل للدراسات العليا
The Course

Discussions
Special studies
Research
Statistics- advanced
Statistical analysis of multiple variables
Design and analysis of experiments advanced
Design and analysis of the experiments
(complete blocks design)
Design and analysis of the experiments
(missing blocks)
Crop
breeding
(inheritance
and
statistical analysis)
Using mutations in crop breeding
Crop breeding (selection and population
improvement) - advanced
Self fertilization crops breeding
Cross fertilization crops breeding
Vegetative propagated crops breeding
Breeding crops for insects and diseases
resistance - advanced
Crop breeding for special purposes advanced
Forage crops breeding
Cotton breeding
Maize breeding
Rice breeding
Wheat breeding
Cereal crops breeding
Sugar crops breeding
Oil crops breeding
Fiber crops breeding
Legumes crops breeding
Research methods in crop breeding
Recent trends in crop breeding
Evaluate and test outputs of breeding
Crop Rotation and The Production
Problems - Advanced

المقـــــرر
مناقشـــات
دراسات خاصة
بحـــث
إحصاء – متقدم
التحليل اإلحصائي للمتغيرات المتعددة
تصميم وتحليل تجارب – متقدم
)تصميم و تحليل التجارب (القطاعات الكاملة
)تصميم و تحليل التجارب (القطاعات الناقصة
)تربية محاصيل (توراث وتحليل إحصائي
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استخدام الطفرات في تربية المحاصيل
تربية محاصيل (انتخاب وتحسين العشائر) – متقدم
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تربية المحاصيل ذاتية اإلخصاب
تربية المحاصيل خلطية اإلخصاب
تربية المحاصيل خضريه التكاثر
تربية محاصيل لمقاومة األمراض والحشرات– متقدم
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تربية المحاصيل ألغراض خاصة – متقدم
تربية محاصيل العلف
تربية القطن
تربية الذرة الشامية
تربية األرز
تربية القمح
تربية محاصيل الحبوب
تربية محاصيل السكر
تربية محاصيل الزيت
تربية محاصيل األلياف
تربية محاصيل البقول
طرق البحث في تربية المحاصيل
االتجاهات الحديثة في تربية المحاصيل
تقييم و اختبار نواتج التربية
دوره زراعية و مشاكل اإلنتاج – متقدم
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The Course

Origin and Evaluation of field crops
Field crops environment - Advanced
Weeds and weeds control - Advanced
Irrigation of field crops
Cultivation machinery
Fertilization of field crops
Research Methods in crop production
Cereal crops production
Fiber crops production
The production of forage crops and
pastures - Advanced
Legumes crops production
Sugar crops production
Oil crops production
Non-traditional crops Production Advanced
Cultivation of reclaimed land Advanced
The cultivation in the Dry regions
Recent trends in crop production
Crop physiology
Seeds Production and physiology
Use of growth regulators in crop
production
Grading and storage of grains
Fiber technology and its tests
Multiplication of seeds
Processing and storage of field crops
Plants produced nectar and pollen
Agricultural intensification and
intercropping
Forage crops and pasture technology
Methods of preparation and writing
the scientific research
The use of computers in the field of
Agronomy
Pests and diseases of Fiber crop

المقـــــرر
نشأة و تقسيم محاصيل الحقل
بيئة محاصيل الحقل – متقدم
حشائش و مقاومتها – متقدم
ري محاصيل الحقل
زراعة آليــة
تسميد محاصيل الحقل
طرق البحث في إنتاج المحاصيل
إنتاج محاصيل الحبوب
إنتاج محاصيل األلياف
إنتاج محاصيل األعالف و المراعي – متقدم
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إنتاج محاصيل البقول
إنتاج محاصيل السكر
إنتاج محاصيل الزيت
إنتاج محاصيل غير تقليديه – متقدم
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زراعة األراضي المستصلحة – متقدم
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الزراعة في المناطق الجافة
االتجاهات الحديثة في إنتاج المحاصيل
فسيولوجي المحاصيل
إنتاج و فسيولوجي التقاوي
استخدام منظمات النمو في إنتاج المحاصيل
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تدريج الحبوب و تحزينها
تكنولوجيا األلياف و اختباراتها
إكثار التقاوي
إعداد و تخزين محاصيل الحقل
النباتات المنتجة للرحيق و حبوب اللقاح
التكثيف الزراعي والتحميل
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تكنولوجيا محاصيل العلف و المراعي
طرق إعداد و كتابة البحث العلمي
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استخدام الحاسب اآللي في مجال المحاصيل
آفات و أمراض محاصيل األلياف
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The Course
Research Methods and discussions
Field Training
Fundamentals of crops
Statistic and design of agricultural experiments
The production of field crops (1)
The production of field crops (2)
Plant Breeding
Seeds production and crop production
problems
Basics of Statistics
Design and analysis of agricultural experiments

المقـــــرر
طرق بحث و مناقشات
تدريب ميداني
أساسيات المحاصيل
إحصاء و تصميم تجارب الزراعية
)1( إنتاج محاصيل حقليه
)2( إنتاج محاصيل حقليه
تربية نبات
إنتاج التقاوي و مشاكل إنتاج المحاصيل
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مبادئ اإلحصاء
تصميم و تحليل التجارب الزراعية
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