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جامعة دمنهور
كليـ ــة الزراعة
قسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم وقاية النبات

توصيف مقــرر دراســـى
 -1بيـانـات المق ــرر
الرمز الكودى 06463 :

أسـ ــم المق ــرر  :اس ــام ال الاكنولوجي ــا المساوي :الرابع
الحيوي ـ ــة ا ـ ــل مرااح ـ ــة الح ـ ـ ـرات و

امراض النبات
الامصـ ـ ـ

 :جميـ ـ ـع ش ـ ــعا برن ـ ــام

وقاي ـ ــة النب ـ ــات دس ـ ــمية المبيـ ـ ـ ات –

ع د الوح ات ال راسية  :نظرى 2 :

عملل 2 :

أمـراض النبـات – الح ـرات – وقايـة

النبات)

 -2هدف المقــــــرر :

 -1الاعريف باهمية الاكنولوجيا الحيوية والعناصر الرئيسية
 -2يفهم الفرق بين أنواع الاقنية الحيوية الممالفة.
 -3ياعرف طرق نقل الجينات

 -4كيفية الاغلا علل االمراض والح رات باسام ال الاكنولوجيا
الحيوية
 -3المساه ف من ت ريس المق ــرر :
أ – المعلومـــات و المفــاهيـم :

 -1معراة مفهول الاكنولوجيا الحيوية – الهن سة الوراثية

 - -2الاعرف علل طرق المرااحة المناسبة لمقاومة اآلاات ،ماجنبا ما
يضر بالبيئة باسام ال الاكنولوجيا الحيوية

 -3يفهم اهمية دخول الجينات والطرق الممالفة لذلك
ب -المهــــارات الذهنيـــة :

 -1ي رك أهمية الاقنية خطيط وتصميم البرام الالزمة لحل م رلة اآلاات

جـــــــــ  -المهـــــــــــــارات المهنيـــــــــــــة

أسام ال الاكنولوجيا الحيوية ال مرااحة الح رات واالمراض النباتية

الخاصــــــة بالمقـــــــــرر :
د – المهـــارات العـامـــة :

.1تمييز وتطبيق طرق المرااحة والوقاية ض المسببات المرضيية

اسام ال طرق المرااحة الحيوية لمقاومة اآلاات ،ماجنبا ما يضر البيئة.
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 -4محتـــوى المقــــرر :

الموضوع
الاعريف بالاكنولوجيا

الحيوية البيئية و عالقاة

بالعلول االخرى

اسام ال طرق المرااحة

الحيوية لمقاومة الح رات
اسام ال طرق المرااحة

الحيوية لمقاومة االمراض
 -5أساليب التعليـــم و التعلــــم :

عد

الساعات

دروس

محاضرة

عملية

16

8

8

16

8

8

24

12

12

 -1-5المحاضرات

 -2-5الاجارب العملية
 -3-5عروض اي يو
 -4- 5المناق ات
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 -6أســــاليب التعليـــــــم و التعلــــــــم

للطـــالب ذوى القدرات المحدودة :
 -7تقـويــم الط ــالب :
أ – األساليب المستخدمـة

 -1إخابارات شفهية

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

ب -التوقيـــت

جــ -توزيع الدرجـــات

اماحان دوري

األسبوع

8

االماحان ال فوي

األسبوع

14

االماحان العملي

األسبوع

15

االماحان النهائي

األسبوع

16

اماحان دوري

% 10

اماحان نهاية الارل

% 60

االماحان العملي

%20

المجموع

% 100

االماحان ال فوي

 -8قائمة الكا ــا و الـ راسي ــة و المـ ـ ارج ــع :

%10
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محاضرات تكاا اسبوعيا وتق ل للطلبة

أ -مـــذكـــــرات
ب – كتــــب ملـــــزمــــة
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جـ  -كتــــب مقتــرحـــة
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د – دوريــــات علميــــة أو نـــــرات
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