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 (  12نموذج رقم )  
 دمنهورجامعة 

 كليــــة الزراعة 
 وقاية النباتقســــــــــــــــم  

 توصيف مقــرر دراســـى 
 بيـانـات المقـــرر  -1

 جيـــالو و اســـام ال الاكنأســــم المقـــرر :  06463الرمز الكودى  : 
ـــــة اـــــل مرااحـــــة الح ـــــرات و  الحيوي

 مراض النباتا

 رابع: الالمساوي 

ـــــالامصـــــ  ـــــام  : جمي ع شـــــعا برن
 –وقايـــــة النبــــــات دســـــمية المبيــــــ ات 

وقايـة  –الح ـرات  –أمـراض النبـات 
 النبات(

 2عملل :           2:  نظرى   ع د الوح ات ال راسية : 

 
 والعناصر الرئيسيةالاكنولوجيا الحيوية الاعريف باهمية  -1 هدف المقــــــرر :  -2

 فة.يفهم الفرق بين أنواع الاقنية الحيوية الممال -2
 ياعرف طرق نقل الجينات -3
الاكنولوجيا االمراض والح رات باسام ال  الاغلا علل كيفية  -4

 الحيوية
 

 المساه ف من ت ريس المقـــرر :  -3
 المعلومـــات و المفــاهيـم :  –أ 
 
 

 الهن سة الوراثية  – جيا الحيويةلو و الاكنمفهول معراة  -1
ماجنبا ما  اآلاات، ةلمقاوم المناسبة المرااحة طرق  الاعرف علل - -2

 جيا الحيويةلو و الاكنباسام ال يضر بالبيئة 
  يفهم اهمية دخول الجينات والطرق الممالفة لذلك -3
 

 المهــــارات الذهنيـــة :  -ب
 

 اآلاات م رلة لحل الالزمة البرام  وتصميم خطيطي رك أهمية الاقنية  -1
 يةيالمرض المسببات ض  والوقاية رااحةالم طرق  وتطبيق تمييز.1

ــــــــة   -جـــــــــ  ــــــــارات المهنيـــــ المهـــــ
 الخاصــــــة بالمقـــــــــرر : 

  االمراض النباتيةلوجيا الحيوية ال مرااحة الح رات و و أسام ال الاكن

 .البيئة يضر ما ماجنبا اآلاات، لمقاومة حيويةال المرااحة طرق  اسام ال المهـــارات العـامـــة :  –د 
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 ــرر : محتـــوى المقــ -4
 
 
 
 

ع د  وضوعمال
 الساعات

دروس  محاضرة
 عملية

جيا لو و الاكنبالاعريف 
البيئية و عالقاة  الحيوية

  العلول االخرى ب
16 8 8 

 المرااحة طرق  اسام ال
 8 8 16 ح رات ال لمقاومة حيويةال

 المرااحة طرق  اسام ال
 مراضاال لمقاومة حيويةال

24 12 12 
 

 لتعلــــم : أساليب التعليـــم و ا -5
 

 المحاضرات -5-1
 الاجارب العملية -5-2
 عروض اي يو -5-3
 المناق ات -4- 5

ـــــم  -6 ـــــم و التعلـــ أســــاليب التعليــ
 للطـــالب ذوى القدرات المحدودة : 

 ال يوج 

 تقـويــم الطـــالب :  -7
 األساليب المستخدمـة  –أ 
 

 إخابارات شفهية -1    
 اماحان تحريري                                   -2     
 إخابارات عملية                               -3     
 مهامات أداء –4     

 8األسبوع                                    دوري اماحان  التوقيـــت  -ب
 14االماحان ال فوي                            األسبوع     
 15االماحان العملي                            األسبوع     
 16االماحان النهائي                            األسبوع     

 توزيع الدرجـــات  -جــ
 
 
 

 % 10اماحان دوري                                      
 % 60اماحان نهاية الارل                                 
 %10االماحان ال فوي                                   
 %20االماحان العملي                                   
 % 100المجموع                                           

 قائمة الكاـــا و الـ راسيـــة و المـــراجـــع :   -8
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 عيا وتق ل للطلبةمحاضرات تكاا اسبو  مـــذكـــــرات  -أ
 ال يوج                                     كتــــب ملـــــزمــــة  –ب 
 Jaffe.l.,s.(1986). Photochemical air pollution and their كتــــب مقتــرحـــة  -جـ 

effect on man and animals .11. adverse effect .Arsh. 
Environ . Health  
Khan,s.u.(1980) Pesticides in the soil environment  
Elsevier scientific publishing company,Amestramam.240 
ppt 

 
دوريــــات علميــــة أو نـــــرات   –د 

 ......... ألــــخ
 ال يوج                                    

 منى عبدالنبي عبدالرسولد./ :  المـــادة منسق
 انتصار ابراهيم ربيعا.د./ القســــم العلمـــى : رئيــس مجلـس 
 2018التاريخ:  /   /


