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قسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم وقاية النبات

توصيف مقــرر دراسي
 -1بيـانـات المق ــرر
الرمز الكودى  :مبيدات 06308

أسـم المقرر  :كيمياء المبيدات الحشرية

التخصص :قسم وقاية النبات

عدد الوحدات الدراسية  :نظرى 2 :

 -2هدف المقــــــرر :

الفرقة :الثالثة 2018-2017
عملى 1 :

دراسة اساسيات كيمياء المبيدات الحشرية و تقسـيم المبيـدات الحشـرية التقليديـة

و التــارير الســال والميتــابوليزل للمبيــدات الحش ـرية الكيماويــة ود ارســة اجتهاتــات
الحديثة فى مكافحة اجفات الحشرية

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

-1

يعرف اختيار ومعايرة واستخدال المبيدات المناسبة

 - 2فهم الطالب لسلوك وتوزيع المبيدات الحشرية فى البيئة.
 - 3يعرف الطالب اجختبارات التوكسوكوجية لتقييم المبيدات الحشرية

ب -المهــــا ارت الذهنيـــة :

-1

كيفية تخطيط وتصميم البرامج الالزمة لحل مشكلة اآلفات

 -2تحديد الطالب تقسيم المبيدات الحشرية على طريقة تاريرتا.

 -3تمييز الطالب العالقة بين التركيب الكيماوى والتارير البيولوجى.
جـــــــ  -المهـــــــــــارات المهنيـــــــــــة
الخاصــــــة بالمقـــــــــرر :

 – 1تخطيط وتصميم البرامج الالزمة لحل مشكلة اآلفات
.-2اختبار ومعايرة واستخدال المبيدات المناسبة
 -3يحدد الطالب اجمكانيات المتاحة لتحضير اجفة لالختبارات البيولوجية
 -4يتعامل الطالب مع المبيدات الحشرية من المهاميع المختلفة

د – المهـــارات العـامـــة :

 -4محتـــوى المقــــرر :

 -1يعرف الطالب العمل فى مهاميع..
 -2يعرض الطالب سيمنار.
 -3يتعامل الطالب مع الكمبيوتر و اجنترنت
الموضوع
كيمياء المبيدات الحشرية
العضوية
الزيوت المعدنية كمبيدات
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المبيدات الكلورينية

العضوية

المبيدات الفوسفورية
العضوية
المبيدات الكارباماتية

العضوية

المبيدات البيروررودية

الطبيعية والمخلقة
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العضوية
المبيدات من اصل

طبيعى
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4
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اجتهاتات الحديثة فى
مكافحة اجفات(

الفرمونات – المعقمات

12

6

6

الكيماوية – منظمات

النمو – مانعات التغذية)
 -5أساليب التعليـــم و التعلــــم

 -1المحاضرة
..-2المناقشات
..-3الدروس العملية

.-4تهميع المادة العملية

 -6أســاليب التعليـــــم و التعلــــــم

 -1المحاضرة

:

 -3الدروس العملية

للطـــــ ب ذوى القــدرات المحــدود

 -2المناقشات

 -7تقـويــم الط ــالب :
أ – األساليب المستخدمـة

 -1اختبارات شفهية
 -2امتحان تحريري
 -3اختبارات عملية
 –4مهمات أداء

ب -التوقيـــت

امتحان دوري

األسبوع

8

اجمتحان الشفوي

األسبوع

14

اجمتحان العملي

األسبوع
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اجمتحان النهائي
جــ -توزيع الدرجـــات

األسبوع

16

امتحان دوري

% 10

امتحان نهاية الترل

% 60

اجمتحان الشفوي

%10

المهموع

% 100

%20

اجمتحان العملي

 -8قائمة الكت ــب و الـدراسي ــة و المـ ـ ارج ــع :
أ -مـــذكـــــرات
ب – كتــــب ملـــــزمــــة
جـ  -كتــــب مقتــرحـــة

-Principles and Methods of Toxicology -- by A Wallace
Hayes; Hardcover

-The Principles of Toxicology :Environmental and

Industrial Applications by Phillip L .Williams , et al
Hardcover -April 15, 2000

د – دوريـــــــــــــــات لميــــــــــــــة أو

http//:www.lib.uiowa.edu/hardin/md/tox.html

نشـــرات  .........ألــــخ
منسق المـــاد  :د .منى بدالنبى بدالرسول
رئيــس مجلـس القســــم العلمـــى :ا.د .انتصارابراهيم ربيع
التاريخ2018/ / :

http//:www.acadtoxsci.org/

