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 (  12موذج رقم )  ن
 دمنهورجامعة 

 كليــــة الزراعة 
 وقاية النباتقســـــــم 

  دراسيتوصيف مقــرر 
 بيـانـات المقـــرر  -1

 الرابعة  الفرقة:  تحليل مبيدات االفاتأسـم المقرر :  06412مبيداتالرمز الكودى  : 
  1عملى :           2:  نظرى   عدد الوحدات الدراسية :  شعبة المبيداتالتخصص: 

 
 هدف المقــــــرر :  -2

 
 
 

تـــم تصـــميم هـــ ا المقـــرر للتعرلـــا باهميـــة تحليـــل المتبقيـــات وع قتـــ  بصـــحة 
االنسان، فكرة عامة عن الطرق العامة لتحليل متبقيات المبيـدات ورـرق أ ـ  
العينات واالستخ ص والفصل لبعض متبقيـات المبيـدات، مـخ أ ـ  فكـرة عـن 

 المختلفة المستخدمة وأمثلة لتحليل بعض المبيدات أجهزة التحليل

 المستهدف من تدرلس المقـــرر :  -3
 المعلومـــات و المفــاهيـم :  –أ 
 
 

 .المبيدات واستخدام وتخزلن ونقل لتداول الجيدة الممارساتمعرفة  -1
 وأشكال تأثيرها، ررق  و وتراكيبها، المبيدات، أقسامالتعرف على  -2

  طورتها
معرفة وفهم الوسائل المختلفة المستخدمة فى اجاء التقديرات الكمية  -3

 للمبيدات ومتبقايتها.
 المهــــارات ال هنيـــة :  -ب
 
 

 مـن المـأ وةة والعينـات الزراعيـة المنتجـات فـى المبيـدات متبقيـات تقدير -1
 .البيئة

 .المناسبة المبيدات واستخدام ومعايرة ا تيار -2
ـارات المهنيـــــــــــــــــــة  المهــــــــــــــــــ -جـــــــــــــــ 

 الخاصــــــة بالمقـــــــــرر : 
 .المبيدات مستحضرات جودة وتقييم ا تيار -1
 تقدير متبقيات المبيدات على المواد الغ ائية. -2

 المهـــارات العـامـــة : –د 
 

 كيفية التعامل مخ اجهزة تقدير متبقيات المبيدات. -1
 قيات المبيدات.الرلاضية لحساب متب المعادالت استخدام -2
 

 محتـــوى المقــــرر :  -4
 
 
 

عدد  وضوعمال
 الساعات

 محاضرة
دروس 
 عملية

مقدمـــــة عـــــن تحليـــــل متبقيـــــات 
 2 2 4 -أهميــة  -المبيــدات عتعرلــا 
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عـن أهميـة  و أضرار وأ طار( 
 تحليل متبقيات المبيدات

المبادىء االساسية فى تحليل 
 وتقدير متبقيات المبيدات

4 2 2 

ــــــــــات  طــــــــــوات تح ــــــــــل متبقي لي
ــــــــــــــــــــداتعجمخ العينــــــــــــــــــــة  المبي
واالســـــــــــــــــــتخ ص والتنقيـــــــــــــــــــة 

 والتقدير(.

4 2 2 

ـــــــات  رـــــــرق اســـــــتخ ص متبقي
 2 2 4 المبيدات. فكرة عامة وتقسيم

ررق تنقية متبقيات المبيدات. 
 فكرة عامة وتقسيم

4 2 2 

ررق تركيز متبقيات 
 المبيدات. 

8 4 4 

ررق التعرف الوصفى  
 4 4 8 لمتبقيات المبيدات.

ررق التقدير الكمى  لمتبقيات 
 المبيدات.

8 4 4 

ررق التقدير الكمى  لمتبقيات 
 2 2 4 المبيدات.

ررق التقدير الكمى  لمتبقيات 
 2 2 4 المبيدات.

ررق التقدير الكمى  لمتبقيـات 
 2 2 4 المبيدات.

 
 أساليب التعليـــم و التعلــــم :  -5
 

 المحاضرات
 التجارب العملية 
 األجهزة 
 المناقشات 

أســــــــاليب التعليـــــــــــم و التعلــــــــــــم  -6
 لطـــ ب ةوى القدرات المحدودة :ل

 ال يوجد

 تقـولــم الطـــ ب :  -7
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 األساليب المستخدمـة  –أ 
 

 شفهية ا تبارات -1     
 امتحان تحرلري                                   -2     
                 عملية               ا تبارات -3     
 ات أداءممه –4      

 التوقيـــت  -ب
 
 
 

 8األسبوع                                    دوري امتحان 
 14االمتحان الشفوي                            األسبوع     
 15االمتحان العملي                            األسبوع     

 16األسبوع                     االمتحان النهائي            
 توزلخ الدرجـــات  -جــ
 

 % 10امتحان دوري                                      
 % 60امتحان نهاية الترم                                 
 %10االمتحان الشفوي                                   

 %20              االمتحان العملي                     
 % 100المجموع                                           

 قائمة الكتـــب و الـدراسيـــة و المـــراجـــخ :   -8
 للط ب اأسبوعيرات تكتب وتقدم اضحم مـــ كـــــرات  -أ

 ال يوجد كتــــب ملـــــزمــــة  –ب 
–وزارة الزراعة  -م. س ي،الزميت -األغ ية فيبقيات المبيدات تحليل مت - كتــــب مقتــرحـــة  -جـ 

 مصر 1992
دورلـــــــــات علميــــــــة أو نشــــــــرات   –د 

 ......... ألــــخ 
 ال يوجد

 يحيى محمد محمد سالمد./  : المـــادة منسق                    
 انتصار ابراهيم ربيخا.د./ :  العلميرئيــس مجلـس القســــم 

 لخ:   /   /التار 


