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 ( 12نموذج رقم )

 دمنهور  جامعة /
 الزراعة  ة /كلي
 أمراض النباتم  : قس

 توصيف مقــرر دراســـى 
 بيـانـات المقـــرر  -1

 :أسـم المقرر  06421 : الرمز الكودى

                                               التخرجمشروع    
  رابعال: المستوى 

  2017/2018الثانىالفصل الدراسى 
 -برنامج وقايــة النتــاتالتخصــ :

 أمراض النبات تخص  فرعى
 2عملى :         -:  نظرى   عدد الوحدات الدراسية : 

 

 هدف المقــــــرر :  -2
 
 
 

 : علىبنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادر 
 لحلها.التعامل العلمى مع مشكالت) متخصصة( فى مجال  امراض النبات -1

 مع عاملالت -إجراء اإلختبارات المرضية  –إجراء التجربة  -ة البحث تصميم تجرب  –2

 .ها تفسير ها و تحليل وتسجيل النتائج   -اجهزة و ادوات معمل أمراض النبات 

 ة العلمية المرتبطة البحث فى المجالت العلمية و أستخدام النت لتجميع الماد –3

 .و عرض النتائج فى كتابة أسثخدام الحاسب -4

 المستهدف من تدريس المقـــرر : -3
ــــــــــــــ      –أ  المعلومــ

 :المفــ هيـم
 :قد إكتسب المفاهيم و المعارف التاليةالطالب  يكون بنهاية هذا المقرر 

  أنواع الدوريات العلمية فى التخصص -1

  المواقع و قواعد البيانات التي ثخدم الثخصص للتعليم المسثمر   -2

 را  المهــــــــــــــــــــــــــ -ب
  الذهنيـــة:

 :على اأن يصتح الطالب قادر 
 النباتية األمراض  مشاكلتفسير وثحليل تفهم و -1

 النباتيةاألمراض وسائل لمقاومة  تصميم و تخطيط  -2
ــــ را  المهنيـــ -ـ جـــ ة  المهـــــ

 : الخ صــــــة ب لمقـــــــــرر
 أن يصتح الطالب قادر على أن:

                                               أمراض النباتمجال البحوث فى يخطط و يتفذ  

 
ـــــــــــــــــــــــــ را   –د  المهــ

 العـ مـــة : 
 

 أن يصتح الطالب قادر على أن:
 فى عرض البيانات والمعلومات.  المناستة والتصرية السمعيةيستخدم الوسائل  -1
 .الجماعييعمل فى فريق ويتفهم السلوك  -2
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 .المهنيفى المجال يستخدم تكنولوجيات المعلومات وحزم البرمجيات  -3
 .المتاحةيكتب مقاله علميه مستخدما المراجع  -4

ــــــــــــــــــــــــــــــو   -4 محتــ
 المقــــرر: 

 
 
 
 

عدد  وضوعمال م
 الساعات

 محاضرة
دروس 
 عملية

نقلها الى  –اخذ العينات  –دراسة المشكلة حقليا  1
 12 - 12 المعمل

عزل و  -فحص و دراسة العينات المرضية معمليا 2
 12 - 12  -لمرضى تعربف المسبب ا

3  

تصميم و تنفيذ تجربة تقييم فعالية أنواع من المبيدات و 
 مقارنتها بمواد أخرى 

12 
- 

12 

 –كتابة النتائج  –تحليل النتائج  –تسجيل النتائج  
أستخدام النت  –إستخالص النتائج  –تفسير النتائج 

 لتجميع المارة العلمية المرتبطة و تبوبيبها.
12 

- 
12 

 8 - 8 مناقشة النتائج عرض و 
 

ــــم  -5 أســـ ليل التعليــ
   التعلــــم : 

 

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

ــــم  -6 أســـ ليل التعليــ
ـــــــ ب  ـــــــم لل ــ   التعلـــ
ذ   القــــــــــــــــــــــــــــــدرا  

  المحد دة:

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

 تقـويــم ال ـــ ب :  -7
األســــــــــــــــــــــــــــ ليل  –أ 

 المستخدمـة 
 العروض التقديمية  -

 التحوث         -

 تقرير البحث                                         -

                               سبمنار بالقسم    -

 

 ...... طوال الفصل الدراسى               لتقديمية        العروض ا  -1 التوقيـــت  -ب
 ...... طوال الفصل الدراسى                                 التحوث  -2
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                               ...... االسبوع الرابع عشرتقرير البحث                                        -3
 عشر الخامس...... األسبوع                      سبمنار بالقسم               -4

 توزيع الدرجـــ    -جــ
 

 :النستة المئوية لكل تقييم
 % 30               تقرير البحث                     -1
 % 50    سبمنار بالقسم                                -2
 % 20 ) عروض تقديمية و بحوث(السنة أعمال -3
 % 100                               المجموع -4

 ق ئمة الكتـــل   الـدراسيـــة   المـــراجـــع :   -8
 هاند اوت معدة بواسطة القائمين على تدريس المقرر  مــذكـــرا  -أ

 ال يوجد ملـــــزمــــة كتــــل  –ب 

 .Agrios, G. (1998). Plant Pathology. Acad. Press, UK -           كتــــل مقتــرحـــة  -جـ 

-   Mortensen, C. N. (1989). Seed health testing fo r 

bacterial pathogens. Institute of Seed Pathology,       

Copenhagen. 

ـة أ  د ريــــ   علميـ –د 
  لــــخانشـــرا   ....

           -Phytopathology 

          - Annual Review of Phytopathology.  

          - Advances in Plant Pathology. 
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    طفي عبد الحميدمنال مصد/  أ                                          هشام محمد هيكلد/                       


