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 ( 12نموذج رقم )

  دمنهور جامعة /
 الزراعة  ة /كلي
 أمراض النباتم  : قس

 توصيف مقــرر دراســـى 
 بيـانـات المقـــرر  -1

امـــــــرات الن ـــــــات :أســــــــم المقرر 04355  :الرمز الكودى 
 الفيروسيه

  الثالث: المستوى 

 2017/2018 الثانيالفصل الدراسى 

 1عملى :         2لوحدات الدراسية :   نظرى : عدد ا  النبات وقايةبرنامج التخصص: 
 

 هدف المقــــــرر :  -2
 
 
 

 على:بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادر 
  .الفيروسيه تشخيص األمراض النباتية .1
 وطرق تقسيمها معمليا. الفيروسيه التعرف علي المسببات المرضية .2
 .يهالفيروس دراسه نمط انتشار وتوزيع االمراض النباتيه .3
 وعوائلها. الفيروسيهمعرفه العالقات المختلفه بين المسببات المرضيه  .4
 االلمام بدور الحشرات في نقل الفيروسات النباتيه .5
 وصف طرق القاومة و العالج لالمراض النياتية الفيروسيه. .6

 

 المستهدف من تدريس المقـــرر : -3
ــــــــــــــا     –أ  المعلومــ

 :المفــاهيـم
 :قد إكتسب المفاهيم و المعارف التاليةالطالب  كون يبنهاية هذا المقرر 

 .الفيروسيه العوامل التي تؤثر علي أمراض النبات .1
 .الفيروسيه أمراض النباتللفيروسات والطبيعة المرضية  .2
 .الفيروسيه عوامل انتشار مسببات أمراض النبات .3
 .الفيروسيه أساسيات مقاومه أمراض النبات .4

ارا  المهــــــــــــــــــــــــــ -ب
  الذهنيـــة:

 :على ايص ح الطالب قادر  أن
 .واإلنتشارعلى العدوى  الفيروساتقدرة  ثفسير -1

 العالقه بين الحشرات ونقل الفيروسات النباتيهتفسبر  -2
ــــارا  المهنيـــ -ـ جـــ ة  المهـــــ

 : الخاصــــــة بالمقـــــــــرر
 أن يص ح الطالب قادر على أن:

  الفيروسيهيشخص أمراض النياتية  -1

 رق القاومة و العالج لالمراض النياتية الفطرية.وصف ط - 2
 الكشف عن الفيروسات النباتيه.يجرى إختبارات  -3

ـــــــــــــــــــــــــارا   –د  المهــ
 العـامـــة : 

 

 أن يص ح الطالب قادر على أن:
 فى عرت البيانات والمعلومات.  المناس ة وال صرية السمعيةيستخدم الوسائل  -1
 .عيالجمايعمل فى فريق ويتفهم السلوك  -2
 .المهنييستخدم تكنولوجيات المعلومات وحزم البرمجيات فى المجال  -3
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 .المتاحةيكتب مقاله علميه مستخدما المراجع  -4

ــــــــــــــــــــــــــــــوى  -4 محتــ
 المقــــرر: 

 
 
 
 

عدد  وضوعمال م
 محاضرة الساعات

دروس 
 عملية

1  

 مقدمه
4 2 2 

دراسه اشكال الفيروسات وتركيبها وتسميتها وتعريفها  2
 وجيوالسيرول

12 6 6 

 2 2 4 اعراض امراض النبات الفيروسيه 3

 4 4 8 طرق انتشار الفيروسات النباتيه 4

5  

 المهمة االمراض الفيروسيه التي تصيب المحاصيل
24 12 12 

 2 2 4 مقاومه االمراض النباتيه الفيروسيهطرق  6
 

ــــم  -5 أســـاليل التعليــ
   التعلــــم : 

 

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

ــــم  -6 أســـاليل التعليــ
ـــــــ ب  ـــــــم لل ــ   التعلـــ
ذ ى القــــــــــــــــــــــــــــــدرا  

  المحد دة:

 ساعات مكتبية زائدة  -1
 الريادة الطالبية  -2
 كاديمىاإلرشاد األ -3

 تقـويــم ال ـــ ب :  -7
األســــــــــــــــــــــــــــاليل  –أ 

 المستخدمـة 
 االمتحان النظري  -1
 العروت التقديمية -2
 ال حوث -3
 االمتحان العملى                          -4
 االمتحان الشفوى  -5

 السابع و السادس عشر األسبوع.. ....  امتحان تصف الترم و االمتحان النهائى  -1 التوقيـــت  -ب
 طوال الفصل الدراسى......                العروت التقديمية          -2
                               ...... طوال الفصل الدراسى                                 ال حوث  -3
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 عشر الخامس...... األسبوع                 الشفوى و  العملىاالمتحان  -4
 توزيع الدرجـــا   -جــ
 

 :النس ة المئوية لكل تقييم
 % 10           متحان نصف العام         إ -1
 % 60امتحان نهاية العام                      -2
 % 10       الشفوي                 االمتحان -3
 % 10 (و بحوث ) عروت تقديميةالسنة أعمال -4
 % 10           االمتحان العملى              -5
 % 100                               المجموع -6

 راسيـــة   المـــراجـــع : قائمة الكتـــل   الـد  -8
 محاضرات و هاند اوت معدة بواسطة القائمين على تدريس المقرر  مـــذكــرا  -أ

 ال يوجد ملـــــزمــــة كتــــل  –ب 

  .Al-Arosy, H., S. Mechaeil, M. A. Abdel-Rehiem (1992) - --1 كتــــل مقتــرحـــة  -جـ 

        2- Plant Pathology. Monshaa El-Maaref. Alexandria ( in Arabic ). 

         

 

ـة أ  د ريــــا  علميـ –د 
  لــــخانشـــرا   ....

- Annual Review of  Phyto pathology 
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