وحدة ضمان الجودة كلية الزراعة  -جامعة دمنهور

نموذج رقم ( ) 12

جامعة دمنهور
كلية الزراعة
قسم وقاية النبات

توصيف مقرر دراسى
 -1بيانات المقرر
الرمز الكودي06420 :
التخصص :كيمياء وسمية
المبيدات
 -2هدف المقرر:

اسم المقرر  :التقنية الحيوية وحماية البيئة من
الملوثات الكيماوية
نظري
عدد الوحدات الدراسية :

المستوى الرابع
2

عملي
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التعرف علي اهمية التكنولوجيا الحديثة فى التخلص من المخلفات وخصوصا
بقايا المبيدات فى التربة و الماء و الهواء

 -3المستهدف من تدريس المقرر  :طالب الفرقة الرابعة
أ -المعلومات والمفاهيم:

.1
.2
.3
.4

ب -المهارات الذهنية:

.1
.2
.3

معرفة علم التقنية البيئة
دراسة ميكانيكية عمل النظم الحيوية المسئولة عن تحطيم الملوثات سواء داخل
النباتات والحيوان والكائنات الدقيقة
فهم كيفية استخدام التكنولوجيا المالئمة لمعالجة مشاكل االفات
التعرف على التطبيقات العملية فى مجال تنقية البيئة من متبقيات المبيدات
والملوثات الزراعية
تقييم كيفية استخدام البكتيريا والفطريات والنباتات في تنقية البيئة من الملوثات
تدريب الطالب علي استخدام طرق المكافحة المناسبة لمقاومة اآلفات لتجنب
ما يضر البيئة
تحسين قدرات الطالب التفكيرية للوصول الي حلول غير تقليدية لعالج
مشكالت التلوث البيئى
اختيار طرق التكنولوجيا الحيوية المناسبة للتخلص من الملوثات
تنمية قدرات الطالب اإلبداعية الستنباط طرق حيوية مبتكرة لعالج التلوث
بالمخلفات الزراعية

جـ -المهارات المهنية
الخاصة بالمقرر:

.1
.2

د  -المهارات العامة :

التعرف علي االضرار البيئية لمتبقيات المبيدات وكيفية تقليلها
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المحدودة
 -7تقويم الطــالب :
أ -األساليب المستخدمة

الموضوع

عدد الساعات

التعريف بعلم التكنولوجيا
4
4
8
الحيوية و عالقتة بالعلوم
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التربة
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وكيفية التخلص منها
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المعادن الثقيلة فى النظم
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البيوكيميائية و داخل التربة و
الماء و الهواء
 .1القاء المحاضرات
 .2تكليف الطالب بإعداد التقارير
 .3العصف الذهنى
 .4الزيارات الميدانية
 .5حلقات النقاش
في حالة وجود طالب من ذوى االحتياجات الخاصة يتم استخدام ساعات مكتبية
زائدة

 .1االمتحان النظرى
 .2االمتحان الشفهى
 .3تطبيقات عملية
 .4أداء مهام
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امتحان دوري
االمتحان الشفوي
االمتحان العملي
االمتحان النهائي

جـ -توزيع الدرجات

امتحان دوري
امتحان نهاية الترم
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االمتحان العملي
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أ -مذكرات

محاضرة

دروس
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محاضرات تكتب أسبوعيا وتقدم للطالب
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 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
توصيف التطوير
مجاالت التطوير
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المسئول عن التنفيذ
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