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قسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم وقاية النبات

توصيف مقــرر دراسي
 -1بيـانـات المق ــرر
الرمز الكودى  :مبيدات 06411

أسـم المقرر  :مبيدات حشائش

التخصص :شعبة المبيدات

عدد الوحدات الدراسية  :نظرى 2 :

 -2هدف المقــــــرر :

الفرقة الرابعة 2018-2017 -
عملى 1 :

يهـ ــدم المقـ ــرر الـ ــى معرفـ ــة ال الـ ــئ بال شـ ــائش أفـ ــة ة يـ ــر فـ ــى االنتـ ــا

الزراعى .ومعرفة ال رق العامة لمكاف ـة االفـات ومعرفـة الميـاميك الكيماو ـة
المستخدمة فى مكاف ة ال شائش وطرق تاثيرها االةتيارى.

 -3المستهدم من تدر س المق ــرر :
أ – المعلومـــات و المفــاهيـم :

 -1معرفة طبيعة ال شائش وانواعها والخسائر التى تسببها للم اصيل
المختلفة واةتيار ة المبيدات لها.
 -2معرفة وفهم طرق تقسيم مبيدات ال شائش وطرق ت بيقها وتأثيرتها
على ال شيشة
 -3معرفة وسائل المكاف ة المتكاملة لل شائش

ب -المهــــارات الذهنيـــة :

-1تخ يط برنامج لمكاف ة ال شائش فى الم اصيل المختلفة.
-2ت ديد وتقيم ال رق المثلى لمكاف ة ال شائش فى الم اصيل الم تلفة
-3تشخيص السمية النباتية للم اصيل المختلفة بتاثيرات مبيدات ال شائش

جـــــــــ  -المهـــــــــــــارات المهنيـــــــــــــة
الخاصــــــة بالمقـــــــــرر :

 -1ت بيق تيارب حقلية لمعرفة تاثير مبيدات ال شائش المختلفة على
ال شائش والم اصيل المختلفة.

 -2مراقبة وتقيم فعالية مبيدات ال شائش معمليا على ال شائش عر ضة
وضيقة االوراق.
 -3تمييز على االنواع المختلفة من مبيدات ال شائش.
 -4استخدام نماذ الم اكا للتنبؤ ب الة االفة .

د – المهـــارات العـامـــة :

القدر على العمل في فر ق وتفهم سلوك اليماعة
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 -4محتـــوى المقــــرر :

الموضوع

عدد
الساعات

طبيعة ال شائش وانواعها

والخسائر التى تسببها

طرق تقسيم مبيدات ال شائش
وميكانيكية تأثيرها
مبيدات ال شائش الشبيهة
بالهرمونات
ومبيدات ثيو ربمات وثانى ثيو

كاربمات

المبيدات المثب ة لالحماض
االمنية
المبيدات المثب ة انز م ALS

مثب ات الدهون فى ال شائش,
ميموعة المبيدات المثب ة
للنييليات
ميموعة المبيدات الثب ة
لصبغات فى النباتات
مبيدات ال شائش بالمالمسة
ميموعة مر بات الداى
نتروانيلين واليور ا
ميموعات مر بات اليوراسيل

والتر از ن

ميموعة االميدات
 -5أساليب التعليـــم و التعلــــم :

عملية
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 -1م اضرات -2-4التعلم الذاتى
 -3-4مناقشات

 -4-4دروس عملية
 -6أســــاليب التعليـــــــم و التعلــــــــم

م اضر

دروس

ال يوجد
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للطـــالب ذوى القدرات المحدودة :
 -7تقـو ــم ال ــالب :
أ – األساليب المستخدمـة

 -1اةتبارات شفهية
 -2امت ان ت ر ري
 -3اةتبارات عملية
 –4مهمات أداء

ب -التوقيـــت

جــ -توزيع الدرجـــات

امت ان دوري

األسبوع

8

االمت ان الشفوي

األسبوع

14

االمت ان العملي

األسبوع

15

االمت ان النهائي

األسبوع

16

امت ان دوري

% 10

امت ان نهاية الترم

% 60

االمت ان العملي

%20

الميموع

% 100

االمت ان الشفوي

%10

 -8قائمة الكت ــئ و الـدراسي ــة و المـ ـ ارج ــك :
م اضرات تكتئ وتقدم الى ال الب اسبوعيا

أ -مـــذكـــــرات
ب – كتــــب ملـــــزمــــة

مبيدات األعشاب واألدغال (أ.د على تا الدين فتح هللا)1981 مقاومة ال شائش واألعشاب (أ.د .م مد م مود ز ن الدين ,أ.د .مالم مد )1992

جـ  -كتــــب مقتــرحـــة

Ashton,F.M. and Crafts, A.S. (1981)Mode of action of

د – دوريــــات علميــــة أو نـــــرات
 .........ألــــخ
منسق المـــادة  :د /.منى عبدالنبى عبدالرسول
رئيــس مجلـس القســــم العلمـــى  :ا.د /.انتصار ابراهيم ربيع
التاريخ2018/ / :

herbicides

Weed Science
WWW. Weedscience.org
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تقرير مقرر دراسي
جامـعة /أكاديمية .................... :
كليـة  /معهد ....................... :
قسم ............................... :
أ  -معلومات أساسية
 -1اسم المقرر ورمزه الكودي
 -2التخصص
 -3الفرقة  /المستوى
 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة
 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات
 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان
 -7عدد القائمين بالتدريس
ب  -معلومات متخصصة

(

) نظري ( +
□ متوافر

) عملي

□ غير متوافر

 -1اإلحصائيات :
 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -نتيجة االمتحان

 النسببببببة الم%ويبببببة  %للنببببباجحين بقببببباللتقديرات الحاصلين عليها
 -2تدريس المقرر :

عدد
ناجح

ممتاز

%

عدد
راسب

جيد جدا

%

جيد

مقبول
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 الموضوعات التي تم تدريسها  %لما تم تدريسه من المحتوىاألساسي للمقرر
 مدى التزام القائمين بالتدريسبمحتوى المقرر
 مدى تغطية االمتحان لموضوعاتالمقرر
 -أساليب التعليم والتعلم

.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
>85
84 - 60
<60
<60

>85

84 - 60

محاضرات نظرية

تدريب عملي

دراسة حالة

أنشطة فصلية

األعمال الفصلية ( تذكر) :
.....................................................
-

ريقة تقويم الطــالب
نظري

شفوي

أعمال فصلية

عملي

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

□ متوافرة □ متوافرة بدرجة محدودة □ غير متوافرة

 -الوســائل المعينة

□ متوافرة □ متوافرة بدرجة محدودة □ غير متوافرة

 -المستلزمات والخامات

□ متوافرة □ متوافرة بدرجة محدودة □ غير متوافرة

 -4قيود إدارية وتنظيمية :

.....................................................
.....................................................
%

 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر

-1
 -6مقترحات تحسين المقرر
-2
-3
-1
 -7مالحظات المراجعين الخارجيين
( إن وجدت ) -2
-3
 -8ما تم تنفيبذه مبن مقترحبات التطبوير -1
في العام السابق
-2
-3
-1
 -9ما لم يتم تنفيذه من مقترحات
(ما هي واألسباب)
-2
-3
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 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
توصيف التطوير
مجاالت التطوير

توقيت التطوير

المس%ول عن التنفيذ

