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جامعة  /أكاديمية  :دمنهور
كليــــة  /معهــد  :الزراعة
قســــــــــــــــم  :أمراض نبات

توصيف مقــرر دراســـى
 -1بيـانـات المقـــرر
الرمز الكودى 04245 :

أســــــم المقــــــرر  :الميكروبيولوجيــــــا المســـــــ وى  :الثـــــــانى الفصـــــــ
الدراسي الثاني 2018/2017
الزراعية العامة
عملى 1 :
عدد الوحدات الدراسية  :نظرى 2 :

ال خصص- :
 -2هدف
المقــــــرر :

بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادر على أن:
 -1يتعرف على أنواع الفطريات و البكتيرات ذات اإلهتمام فى الزراعة و أمراض النبات
 -2يتعرف على االطوار الخطرة فى دورة حياة هذه الفطريات و البكتيرات
 -3يتعامل معمليا وتطبيقيا مع أنواع الفطريات و البكتيرات ذات اإلهتمام فى الزراعة و
أمراض النبات

 -3المس هدف من تدريس المقـــرر :
أ – المعلومـــــات و بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قد إكتسب المفاهيم و المعارف التالية:
المفــاهيـم :
 -1صفات و خصائص أنواع الفطريات و البكتريا ذات اإلهتمام فى الزراعة و أمراض النبات
 - -2االوضاع النقسيمبة و عالقتها ببعضها و دورات حياتها فى الطبيعة .

ب -المهـــــــــــــارات
الذهنيـــة :

أن يصبح الطالب قاد ار على:
 -1تفهم قدرة الفطربات و البكتريا على التواجد التكاثر في البيئا ت الزراعية و المنتجات الزراعية.
 -2تفهم و تفسبر التفاعل بين العوامل البيئية و قدرة الفطربات و البكتريا على العدوى واإلنتشار
 -3تفهم ميكانيكيات و مداخل مقاومة الفطريات و البكتريا

جــ  -المهــــــارات أن يصبح الطالب قادر على أن:

المهنيـــــــــــــــــــــــــــة
الخاصــــــــــــــــــــــــــة
بالمقـــــــــرر :

 -1يتعرف و يشخص مسببات المشاكل الميكروبية
 -2يتعامل مع مشاكل اإلصابة بالفطريات و البكتريا فى األغذية و الثمار و النبات
 -3ينفذإاالختبارات الميكربية عن فعالية المبيدات و مضادات الفطربات و المضادات الحيوية على
البكتريا

د – المهـــــــــــــارات أن يصبح الطالب قادر على أن:

العـامـــة :

 -1يستخدم الوسائل السمعية والبصرية المناسبة فى عرض البيانات والمعلومات.
 -2يعمل فى فريق ويتفهم السلوك الجماعي.
 -3يستخدم مصادر تكنلوجيا المعلومات

 -4مح ــــــــــــــــــــوى
المقــــرر :

 -5أســــــــــــــــــــــالي
ال عليـــــــــــــــــــــــــم و
ال علــــم :

عدد
الساعات/األسابيع

محاضرة

دروس
عملية/تدريبات

الوضوع

4

2

2

تطبيقات إستخدام الفطريات و البكتيريا فى
الزراعة

12

6

6

علم البكتريولوجى ( مقدمة  -تصنبف )

20

10

10

علم الفطريات ( مقدمة  -تصنبف )

20

10

10

مقدمة

 -1إلقاء المحاضرات
 -2عروض تقديمية Presentations
 -3العصف الذهني
 -4تكليف الطالب بإعداد بحوث و عروض تقديمية
 -1دراسة حالة case study
 -1ساعات مكتبية زائدة

 -6أســــــــــــــــــــــالي
ال عليـــــــــــــــــــــــــم و
 -2الريادة الطالبية
ال علــــــم للــــــ ب
ذوى القــــــــــــــــدرات
المحدودة
 -7تقـويــم الــــ ب :
أ – األســـــــــــــــــالي
 -1االمتحان النظري
المس خدمـة
 -2العروض التقديمية
 -3البحوث

 -4االمتحان العملى

 -5االمتحان الشفوى

ب -ال وقيـــت

 -1امتحان نصف الترم و النهائى  ......األسبوع السابع و السادس عشر
 -2العروض التقديمية

 ......طوال الفصل الدراسى

 -3البحوث

 ......طوال الفصل الدراسى

 - 4االمتحان العملى والشفوى

 ......األسبوع الخامس عشر

جـــــــــــــ -توزيـــــــــــع النسبة المئوية لكل تقييم:

الدرجـــات

 -1إمتحان نصف العام

% 10

 -2امتحان نهاية العام

% 60

 -3االمتحان الشفوي

% 10

 -4أعمال السنة( عروض تقديمية و بحوث) % 10
 -5االمتحان العملى

% 10

% 100

المجموع

 -8قائمة الك ـــ و الـدراسيـــة و المـــراجـــع :
أ -مـــذكـــــرات
محاضرات و هاند اوت معدة بواسطة القائمين على تدريس المقرر

ب – ك ــــــــــــــــــــــ
ملـــــزمــــة

يوجد مؤلف للقسم ك اب نظرى  ،كراسة عملى

جـــــــــــ  -ك ــــــــــــــ
مق ــرحـــة

- Schlegel, H. G. (1993). General Microbiology. 17th Ed. Cambridge,

د – دوريــــــــــــــــات
علميــــــــــــــــــــــــة أو
نشــــــرات .........
ألــــخ
منسق المـــادة :

Press.

University

- Journal of General Microbiology.
- Annual Review of Microbiology.
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