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 ( 12نموذج رقم )

 دمنهور جامعة /
 الزراعة  ة /كلي
 أمراض النباتم  : قس

 توصيف مقــرر دراســـى 
 بيـانـات المقـــرر  -1

اساســـيات امـــرا  :أســــم المقرر 04352  :الرمز الكودى 
 النبات

  الثالث: المستوى 
 2017/2018 االولالفصل الدراسى 

 1عملى :         2ات الدراسية :   نظرى : عدد الوحد  النبات وقايةبرنامج التخصص: 
 

 هدف المقــــــرر :  -2
 

 :أن علىبنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادر 
  مقاومتها.تشخيص األمراض النباتية وطرق  .1
 التعرف علي المسببات المرضية وطرق تقسيمها معمليا. .2
 اإللمام بالمصطلحات المعرفية الخاصة باألمراض النباتية. .3

 المستهدف من تدريس المقـــرر : -3
ــــــــــــــا  و  –أ  المعلومــ

 :المفــاهيـم
 :قد إكتسب المفاهيم و المعارف التاليةالطالب  يكون بنهاية هذا المقرر 

 أمراض النبات.ظهور وانتشارالعوامل التي تؤثر علي  .1
 .خصائص و مواصفات مسببات و اعراض االمراض النباتية .2
 أساسيات مقاومه أمراض النبات. .3

 مصطلحات علم امراض النبات .4

 

ارا  المهــــــــــــــــــــــــــ -ب
  الذهنيـــة:

 :على اأن يصبح الطالب قادر 
 .لمحاصيل المختلفةلاألمراض النباتية  و تهديدات خطورة ثفسير -1

 األمراض النباتية انتشارالمسببات المرضية علي العدوى وتفسبر التفاعل بين العوامل البيئية و  -2

 اومه األمراض النباتية المختلفة.طرق مق استنتاج مدخل و -3
ــــارا  المهنيـــ -ـ جـــ ة  المهـــــ

 : الخاصــــــة بالمقـــــــــرر
 أن يصبح الطالب قادر على أن:

 األمراض النباتية المختلفة. ينقذ االسلوب العلمى لتشخيص  -1

 يجرى إختبارات فعالية المبيدات  -2
ـــــــــــــــــــــــــارا   –د  المهــ

 العـامـــة : 
 
 

 الطالب قادر على أن:أن يصبح 
 فى عر  البيانات والمعلومات.  المناسبة والبصرية السمعيةيستخدم الوسائل  -1
 .الجماعييعمل فى فريق ويتفهم السلوك  -2
 .المهنييستخدم تكنولوجيات المعلومات وحزم البرمجيات فى المجال  -3
 .المتاحةيكتب مقاله علميه مستخدما المراجع  -4
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ــــــــــــــــــــــــــــــوى  -4 محتــ

  المقــــرر:
 
 
 
 

عدد  وضوعمال م
 الساعات

 محاضرة
دروس 
 عملية

 امراض النبات و اهمية المقدمه وتاريخ 1

 امراض النبات و اقسام علم مبادئمصطلحات و 

 مراحل تكشف امراض النبات

8 4 4 

 العوامل التي تؤثر علي تكشف امراض النبات 2

 انتشار مسببات امراض النبات

 االعراض المرضيه

8 4 4 

 الطفيليلت علي العمليات الحيويه في النبات تاثير 3

 كيف تحمي النباتات نفسها من االمراض
4 2 2 

 10 10 20 بعض األمراض الفطرية الهامة 4

 بعض األمراض البكتيرية و الفيروسية  الهامة 5

 

8 4 4 

 2 2 4 بعض األمراض النيماتودية الهامة 6

 2 2 4 بعض أمراض النباتات الزهرية المتطفلة الهامة 7
 

ــــم  -5 أســـاليل التعليــ
 و التعلــــم : 

 

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

ــــم  -6 أســـاليل التعليــ
ـــــــ ب  ـــــــم لل ــ و التعلـــ

القــــــــــــــــــــــــــــــدرا   ذوى 
  المحدودة:

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

 تقـويــم ال ـــ ب :  -7
األســــــــــــــــــــــــــــاليل  –أ 

 المستخدمـة 
 االمتحان النظري  -1
 العرو  التقديمية -2
 البحوث  -3
 االمتحان الشفوى  -4

 لسابع و السادس عشرا األسبوع.. ....  امتحان تصف الترم و االمتحان النهائى  -1 التوقيـــت  -ب
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 ...... طوال الفصل الدراسى               العرو  التقديمية          -2
 ...... طوال الفصل الدراسى                                 البحوث  -3
                               االمتحان العملى                         ...... االسبوع الرابع عشر -4
 عشر الخامس...... األسبوع                          الشفوى االمتحان  -5

 توزيع الدرجـــا   -جــ
 

 :النسبة المئوية لكل تقييم
 % 10   متحان نصف العام                 إ -1
 % 60امتحان نهاية العام                      -2
 % 10       الشفوي                 االمتحان -3
 % 10 (و بحوث ديمية) عرو  تقالسنة أعمال -4
 % 10           االمتحان العملى              -5
 % 100                               المجموع -6

 قائمة الكتـــل و الـدراسيـــة و المـــراجـــع :   -8
 ال يوجد  مـــذكـــــرا  -أ

  ملـــــزمــــة كتــــل  –ب 

 ين على تدريس المقررمخاضرات و هاند اوت معدة بواسطة القائم

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

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

         

 

ـة أو دوريــــا  علميـ –د 
  لــــخانشـــرا   ....

- Annual Review of  Phyto pathology 
- Plant Diseases 

                     

 رئيــس مجلـس القســــم العلمـــى                        المـــادة منسق                   
 لحميد محمدأ.د/ منال مصطفي عبد ا                                         أحمد السيد الكورانىد/  أ                     
 


