
                             

  

 

 (  12نموذج رقم )  
 دمنهورجامعة 

 كليــــة الزراعة 
 أمراض النباتقســــــــــــــــم  

 توصيف مقــرر دراســـى 
 بيـانـات المقـــرر  -1

التكنلوجيـا الييوةـة  ـ  أسـم المقرر :  06465الرمز الكودى  : 
مكا يــــــــــة اليرــــــــــرات   ا مــــــــــراض 

 النباتية

)الفصــــــا ال راســــــ   الفرقــــــة: ال ال ــــــة
 2017/2018  لاأل

 1عمل  :           2:  نظرى   ع د الوح ات ال راسية :  مكا يةالتخصص: 
 

التغلب   العناصر الرئيسية   كيفية التكنلوجيا الييوةة  لتعرةف باهميةا هدف المقــــــرر :  -2
  التكنلوجيا الييوةةا مراض   اليررات باستخ ام  عل  

 ـرر : المسته ف من ت رةس المقــ -3
 المعلومـــات و المفــاهيـم :  –أ 
 
 

 التكنلوجيا الييوةةمفهوم معر ة   -1-أ
متجنبا ما اآل ات، لمقا مة المناسبة المكا ية طرق  التعرف عل  -2-أ

  التكنلوجيا الييوةةباستخ ام يضر بالبيئة  
 المهــــارات الذهنيـــة :  -ب
 

 اآل ات مركلة ليا الالزمة البرامج  تصميم تخطيط.1
 يةالمرضي المسببات ض   الوقاية كا يةالم طرق   تطبيق تمييز.2

ــــــــة   -جـــــــــ  ــــــــارات المهنيـــــ المهـــــ
 الخاصــــــة بالمقـــــــــرر : 

  أستخ ام التكنلوجيا الييوةة    مكا ية اليررات   ا مراض النباتية

 .البيئة يضر ما متجنبا اآل ات، لمقا مة ةةييو ال المكا ية طرق  استخ ام المهـــارات العـامـــة :  –د 
 محتـــوى المقــــرر :  -4
 
 
 
 

ع د  وضوعمال
 الساعات

در س  مياضرة
 عملية

 التكنلوجيا الييوةةالتعرةف 
البيئية   عالقتة يالعلوم 

  ا خرى 
16 8 8 

 المكا ية طرق  استخ ام
 يررات ال لمقا مة ييوةةال

16 8 8 

 12 12 24 المكا ية طرق  استخ ام



                             

  

 

  مراضا  لمقا مة ييوةةال
 أساليب التعليـــم و التعلــــم :  -5
 

 المياضرات -5-1
 التجارب العملية -5-2
 عر ض  ي يو -5-3
 المناقرات -4- 5

ـــــم  -6 ـــــم و التعلـــ أســــاليب التعليــ
 للطـــالب ذوى القدرات المحدودة : 

   يوج 

 تقـوةــم الطـــالب :  -7
 األساليب المستخدمـة  –أ 
 

 إختبارات شفهية -1    
 امتيان تيرةري                                   -2     
 إختبارات عملية                               -3     
 مهامات أداء –4     

 8األسبوع                                    د ري امتيان  التوقيـــت  -ب
 14ن الرفوي                            األسبوع     ا متيا

 15ا متيان العملي                            األسبوع     
 16ا متيان النهائي                            األسبوع     

 توزيع الدرجـــات  -جــ
 
 
 

 % 10امتيان د ري                                      
 % 60نهاية الترم                                 امتيان 

 %10ا متيان الرفوي                                   
 %20ا متيان العملي                                   
 % 100المجموع                                           

 راجـــع : قائمة الكتـــب   الـ راسيـــة   المـــ  -8
 مياضرات تكتب اسبوعيا  تق م للطلبة مـــذكـــــرات  -أ

   يوج                                     كتــــب ملـــــزمــــة  –ب 
 Jaffe.l.,s.(1986). Photochemical air pollution and their كتــــب مقتــرحـــة  -جـ 

effect on man and animals .11. adverse effect .Arsh. 
Environ . Health  
Khan,s.u.(1980) Pesticides in the soil environment  
Elsevier scientific publishing company,Amestramam.240 
ppt 



                             

  

 

 
دوريــــات علميــــة أو نـــــرات   –د 

 ......... ألــــخ
   يوج                                    

 أيمان العرجاوى د./ :  ــادةالمـ منسق
 أ.د/ منال مصطفي عبد الحميد محمدرئيــس مجلـس القســــم العلمـــى 

 


