
                             

  

 

 (  12نموذج رقم )  

  دمنهور/ أكاديمية : جامعة

 الزراعة كليــــة / معهــد : 

 أمراض نبات قســــــــــــــــم  : 

  يتوصيف مقــرر دراســـ

 بيـانـات المقـــرر  -1

 المســــــببة النيمــــــاتوداأســـــــم المقــــــرر :  04353: يالرمز الكود

 النباتية لألمراض

: مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و ال

 2017/2018الثالث

  ولفصل الدراسي األال  

 وقايـــةبرنـــام  ال خصـــ : 

 نبات ال

 1:  يعمل          2:  ينظر  عدد الوحدات الدراسية : 

 

 هدف المقــــــرر :  -2

 

 

 

 :أن بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادر على
 الزراعة و أمراض النبات يف االهتمامذات  النيماتودايتعرف على أنواع  -1

 النيماتودادورة حياة  ير الخطرة فطوايتعرف على  األ -2

 الزراعة  يف االهتمامذات  النيماتودا مشاكلمع  حقليايتعامل معمليا و -  3

 المس هدف من تدريس المقـــرر :  -3

ــــــــــــــات و  –أ  المعلومــ

 المفــاهيـم : 

 

 

 

 :المفاهيم و المعارف التالية اكتسبقد الطالب  يكون بنهاية هذا المقرر 
و  الزراعة و أمراض النبات يف االهتمامذات  النيماتوداائص أنواع صفات و خص -1

 االمراض الناتجة عنها

 . الطبيعة يببعضها و دورات حياتها فتها عالقللنيماتودا وة يقسيمتال األوضاع -2
ـــــــــــــــــــــارات  -ب المهـــ

 الذهنيـــة : 

 

 

 

 :على اأن يصبح الطالب قادر 
 ديثة االستصالحباالراصى حالنيملتودا  إنتشارتفسير  -1

 واالنتشارالتفاعل بين العوامل البيئية النيماتودا على العدوى  ثحليل -2

 ميكانيكيات و مداخل مقاومة النيماتوداب التنبؤ-3

ـــــــ  المهــــــــــــارات  -جـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــة   المهنيـــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــة  الخاصـــــ

 بالمقـــــــــرر : 

 

 

 أن يصبح الطالب قادر على أن:
 و مسبباتها النيماتودية لنباتيةايتعرف و يشخص األمراض  -1

 مشاكل اإلصابة بالنيماتودا في النبات يصف طريقة المقاومة ل -2

ــــــــــــــــــــــارات  –د  المهــ

 العـامـــة : 

 

 

 

 

 

 أن يصبح الطالب قادر على أن:
 فى عرض البيانات والمعلومات.  المناسبة والبصرية السمعيةيستخدم الوسائل  -1
 .جماعيالفريق ويتفهم السلوك  ييعمل ف -2
 المهنييستخدم تكنولوجيات المعلومات وحزم البرمجيات فى المجال  - 3



                             

  

 

 

 

مح ـــو  المقـــــرر  -4

 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عدد  وضوعمال

 الساعات/األسابيع

دروس  محاضرة

عملية/تدريبا

 ت

الوضع  – النيماتوداأهمية دراسة ا –مقدمة 
 بين الكائنات الحية للنيماتوداي قسيمتال

12 6 6 

 للنيماتودا كيب الجسم تر

دراسة  – ليرقات واإلناث البالغة والذكور(ا
 – تشريحية لجسم النيماتودا وأعضائها الداخلية

 التكاثر -النمو  –التغذية 

16 8 8 

دراسة أهم األمراض النيماتودية المنتشرة في 
  مصر ووصف أهم األعراض 

16 8 8 

دراسة الطرق المختلفة لمكافحة النيماتودا، وكذلك 
 الطرق غير التقليدية 

12 6 6 

 

ـــم و  -5 أســاليا ال عليــ

 ال علــــم : 

 

 

 

 إلقاء المحاضرات -1
 Presentationsعروض تقديمية  -2
 العصف الذهني -3
 تكليف الطالب بإعداد بحوث و عروض تقديمية -4
 case studyدراسة حالة  -5

ـــ -6 م و أســاليا ال عليــ

ال علــــم للطـــالب ذو  

 القدرات المحدودة : 

 

 ساعات مكتبية زائدة  -1
 الريادة الطالبية  -2

 

 تقـويــم الطـــالب :  -7

 األساليا المس خدمـة  –أ 

 
 االمتحان النظري  -1
 العروض التقديمية -2
 البحوث  -3
 هياالمتحان الشف -4

 وع السابع و السادس عشر...... األسب   يصف الترم و النهائنامتحان  -1 ال وقيـــت  -ب
 الدراسي...... طوال الفصل  التقديمية           العروض  -2
                               ...... األسبوع الرابع عشر  االمتحان العملي                        -3
 ...... األسبوع الخامس عشر                       هياالمتحان الشف -4

 ـات توزيع الدرجــ -جــ

 
 :النسبة المئوية لكل تقييم

 % 10   نصف العام                  متحانا -1



                             

  

 

 % 60امتحان نهاية العام                      -2
 % 10       ي                هالشف االمتحان -3
 % 10 ) عروض تقديمية و بحوث(السنة أعمال -4
 % 10           االمتحان العملي              -5

 % 100                               موعالمج         
 قائمة الك ـــا و الـدراسيـــة و المـــراجـــع :   -8

 مـــذكـــــرات  -أ

 

 

 محاضرات و هاند اوت معدة بواسطة القائمين على تدريس المقرر

 ك ــــا ملـــــزمــــة  –ب 

 

-----  

 ك ــــا مق ــرحـــة  -جـ 

 

-----  

ــــــــة أو دوريــ –د  ــــــــات علميــ ـ

  الخنشـــرات  ......... 

 

  -  Indian  Journal  of Nematology 

 - Pakistian journal of Nematology 
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