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قسـ ـ ــم وقاية النبات

توصيف مقــرر دراســـى
 -1بيـانـات المق ــرر
الرمـ ـ ـ ــز ال ـ ـ ـ ــود
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التخصص وقاية النبات
 -2هدف المقــــــرر :

عدد الوحدات الدراسية

2

نظر

عملى 1

التعريف باهمية علم السمية البي ة والعناصرالرئيسية للتلوث وكيفية الحد من
مصادر التلوث وتقييم مخاطر المبيدات على ال ائنات غير المستهدفة

 -3المستهدف من تدريس المق ــرر
أ – المعلومـــات و المفــاهيـم :

أ -1-معرفة مفهوم علم السمية البي ة
أ -2-فهم مواضع الفعل الخلوية.

أ -3-التعرف على طرق المكافحة المناسبة لمقاومة اآلفات،متجنبا ما
يضر بالبي ة
ب -المهــــارات الذهنيـــة :

.1تخطيط وتصميم البرامج الالزمة لحل مشكلة اآلفات

جـــــــــ  -المهـــــــــــــارات المهنيـــــــــــــة

)1التعرف على أعراض التسمم بالمبيدات ،والقيام باإلسعافات األولى

الخاصــــــة بالمقـــــــــرر :
د – المهـــارات العـامـــة :
 -4محتـــوى المقــــرر :

.2تمييز وتطبيق طرق المكافحة والوقاية ضد المسببات المرضيية

استخدام طرق المكافحة المناسبة لمقاومة اآلفات ،متجنبا ما يضر البي ة.
الموضوع

عدد

الساعات

محاضرة

دروس
عملية

التعريف بعلم السمية
البي ية و عالقتة يالعلوم

4

2

2

االخر
اماكن استقبال السموم

داخل الجسم

مواضع الفعل الخلوية
امتصاص و نقاذية
السموم

4

2

2

8

4

4

8

4

4
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حيوانات التجارب
حركية السموم

8

4

4

8

4

4

المعادن الثقيلة &انواعها
& تقسيمها& ميكانيكية
الفعل السام للمعادن

8

4

4

الثقيلة

عرض مسنحدث لتاثيران
المعادن الثقيلة على النظم

البيوكيميائية داخل ال ائن

8

4

4

الحى
 -5أساليب التعليـــم و التعلــــم :

 -1-5المحاضرات

 -2-5التجارب العملية
 -3-5عروض فيديو
 -4- 5المناقشات

ال يوجد

 -6أســــاليب التعليـــــــم و التعلــــــــم

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

 -1إختبارات شفهية

 -2امتحان تحريري
 -3إختبارات عملية
 –4مهامات أداء

ب -التوقيـــت

جــ -توزيع الدرجـــات

امتحان دوري

األسبوع

االمتحان الشفوي

األسبوع

14

االمتحان العملي

األسبوع

15

االمتحان النهائي

األسبوع

16

امتحان دوري

% 10

امتحان نهاية الترم

% 60

االمتحان الشفوي

%10

المجموع

% 100

االمتحان العملي

%20

 -8قائمة ال ت ــب و الـدراسي ــة و المـ ـ ارج ــع
أ -مـــذكـــــرات

8

محاضرات ت تب اسبوعيا وتقدم للطلبة
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ب – كتــــب ملـــــزمــــة

ال يوجد

جـ  -كتــــب مقتــرحـــة
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االنسان و البي ة &البي ة من منظور كيميائى
د – دوريــــات علميــــة أو نـــــرات
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