
 جامعة دمنهور -وحدة ضمان الجودة كلية الزراعة 
 

 (  12موذج رقم )  ن
 دمنهورجامعة 

 كليــــة الزراعة
 وقاية النباتقســــــــــــــــم 

  دراسيتوصيف مقــرر 
 بيـانـات المقـــرر  -1

 2018-2017الرابعة الفرقة:  مبيدات ال تجهيزأسـم المقرر :  06417 مبيداتالرمز الكودى  : 
  1عملى :           2:  نظرى    عدد الوحدات الدراسية : شعبة المبيداتالتخصص: 

 
 هدف المقــــــرر :  -2

 
 
 

وعالقتـــص بصـــ ة  تجهيـــز المبيـــداتتـــم تصـــميم هـــ ا المقـــرر للتعر ـــ  باهميـــة 
، مع أخ  فكـرة عـن  تجهيز المبيداتلاالنسان، فكرة عامة عن الطرق العامة 

 تالمختلفة المستخدمة وأمثلة لت ليل بعض المبيدا تجهيز المبيداتأجهزة 

 المستهدف من تدر س المقـــرر :  -3
 المعلومـــات و المفــاهيـم :  –أ 
 
 

 .المبيدات واستخدام وتخز ن ونقل لتداول الجيدة الممارساتمعرفة  -1
 وأشكال تأثيرها، طرق  و وتراكيبها، المبيدات، أقسامالتعرف على  -2

 خطورتها
 يز المبيداتتجهمعرفة وفهم الوسائل المختلفة المستخدمة فى  -3

 المناسبة المبيدات واستخدام تجهيز المبيدات و اختيار - 1 المهــــارات ال هنيـــة :  -ب

المهـــــــــــــــــــارات المهنيـــــــــــــــــــة   -جـــــــــــــــ 
 الخاصــــــة بالمقـــــــــرر : 

 .المبيدات مست ضراتتجهيز  اختيار -1
 

 المهـــارات العـامـــة : –د 
 

 .تجهيز المبيداتة تقدير كيفية التعامل مع اجهز  -1
 الر اضية ل ساب متبقيات المبيدات. المعادالت استخدام -2
 

 م تـــوى المقــــرر :  -4
 
 
 
 

عدد  وضوعمال
 الساعات

دروس  م اضرة
 عملية

 تجهيــــز المبيــــداتمقدمــــة عــــن 
 4 4 8 المبيدات 

تجهيز المبادىء االساسية فى 
 المبيدات

8 4 4 

 10 10 20  تجهيز المبيداتخطوات 
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ـــــــــــواع المبيـــــــــــدات و طـــــــــــرق  أن
 تجهيزها

20 10 10 
 

 أساليب التعليـــم و التعلــــم :  -5
 

 الم اضرات
 التجارب العملية 
 األجهزة 
 المناقشات 

أســــــــاليب التعليـــــــــــم و التعلــــــــــــم  -6
 لطـــالب ذوى القدرات الم دودة :ل

 ال يوجد

 تقـو ــم الطـــالب :  -7
 خدمـة األساليب المست –أ 
 

 شفهية اختبارات -1     
 امت ان ت ر ري                                   -2     
 عملية                               اختبارات -3     
 ات أداءممه –4      

 التوقيـــت  -ب
 
 
 

 8األسبوع                                    دوري امت ان 
 14األسبوع                           االمت ان الشفوي      

 15االمت ان العملي                            األسبوع     
 16االمت ان النهائي                            األسبوع     

 توز ع الدرجـــات  -جــ
 

 % 10امت ان دوري                                      
 % 60                            امت ان نهاية الترم     

 %10االمت ان الشفوي                                   
 %20االمت ان العملي                                   
 % 100المجموع                                           

 قائمة الكتـــب و الـدراسيـــة و المـــراجـــع :   -8
 للطالب اأسبوعيرات تكتب وتقدم اض م ـــ كـــــرات م -أ

 ال يوجد كتــــب ملـــــزمــــة  –ب 
–وزارة الزراعة  -م. س ي،الزميت -األغ ية فيت ليل متبقيات المبيدات  - كتــــب مقتــرحـــة  -جـ 

 مصر 1992
دور ـــــــــات علميــــــــة أو نشــــــــرات   –د 

 ......... ألــــخ 
 ال يوجد

 منى عبدالنبي عبدالرسولا.د./ : المـــادة منسق                    
 انتصار ابراهيم ربيعا.د./ :  العلميرئيــس مجلـس القســــم 

 2018التار خ:  /   /


