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 ( 12نموذج رقم )

 دمنهور جامعة /
 الزراعة  ة /كلي
 أمراض النباتم  : قس

 توصيف مقــرر دراســـى 
 بيـانـات المقـــرر  -1

 الرابع : المستوى  الفطريات تقسيمأسـم المقرر :  04448  الرمز الكودى  :
 االولالفصـــــــــــــــــــــــــــ  ال راســـــــــــــــــــــــــــ  

2017/2018 
 -النبةةةات وقايةةة برنـــام  التخصـــ : 

 راض النباتتخصص فرعى ام
 1عمل  :         2:  نظرى   ع د الوح ات ال راسية : 

 

 هدف المقــــــرر :  -2
 
 
 

 :أن عل بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادر 
 يتعرف على أنواع الفطريات ذات اإلهتمام فى الزراعة و أمراض النبات -1

 يتعرف على  الطوار الخطرة فى دورة حياة هذه الفطريات -2

أنواع الفطريات ذات اإلهتمام فى الزراعة و أمراض  عمليا وتطبيقيا معمتعامل ي -3

  النبات

 المستهدف من تدريس المقـــرر : -3
ــــــــــــــ      –أ  المعلومــ

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

 زراعة و أمراض النباتصفات و خصائص أنواع الفطريات ذات اإلهتمام فى ال -1

 . االوضاع النقسيمبة و عالقة هذة االنواع ببعضها و دورات حياتها فى الطبيعة -2

 را  المهــــــــــــــــــــــــــ -ب
  الذهنيـــة:

 :عل  اأن يصبح الطالب قادر 
 تفهم قدرة الفطربات على العدوى واصابة النيات و المنتجات الزراعية. -1

 يئية و قدرة الفطربات على العدوى واإلنتشارتفهم و تفسبر التفاعل بين العوامل الب -2

 تفهم ميكانيكيات و مدخل مقاومة الفطريات -3
ــــ را  المهنيـــ -ـ جـــ ة  المهـــــ

 : الخ صــــــة ب لمقـــــــــرر
 أن يصبح الطالب قادر عل  أن:

 يتعرف و يشخص مسببات األمراض النياتية الفطرية  -1

 يات فى األغذية و الثمار و النبات يتعامل مع مشاكل اإلصابة بالفطر -2

 يجرى إختبارات فعالية المبيدات و مضادات الفطربات -3-ت
ـــــــــــــــــــــــــ را   –د   أن يصبح الطالب قادر عل  أن:المهــ

 ف  عرض البيانات والمعلومات.  المناسبة والبصرية السمعيةيستخ م الوسائ   -1
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 العـ مـــة : 
 
 
 

 .الجماعييعم  ف  فريق ويتفهم السلوك  -2
 .المهنيستخ م تكنولوجيات المعلومات وحزم البرمجيات ف  المجال ي -3
 .المتاحةيكتب مقاله علميه مستخ ما المراجع  -4

ــــــــــــــــــــــــــــــو   -4 محتــ
 المقــــرر: 

 
 
 
 

ع د  وضوعمال م
 محاضرة الساعات

دروس 
 عملية

الوضع النقسيمى  –أهمية دراسة الفطريات  –مقدمة  1
 للفطريات بين الكائنات الحية

4 2 2 

 –الخلية الفطرية  –تركيب الجسم الخضرى للفطر  2
 التكاثر -النمو  –التغذية 

8 4 4 

 4 4 8 و دورة حياة و صفات الفطريات العارية –تصنيف  3

 4 4 8 و دورة حياة و صفات الفطريات السوطية –تصنيف  4

 2 2 4 و دورة حياة و صفات الفطريات الزيجوية –تصنيف  5

 4 4 8 األسكية و دورة حياة و صفات الفطريات –تصنيف  6

 4 4 8 و دورة حياة و صفات الفطريات البازيدية –تصنيف  7

 4 4 8  و دورة حياة و صفات الفطريات الناقصة –تصنيف  8
 

ــــم  -5 أســـ ليل التعليــ
   التعلــــم : 

 

 إلقاء المحاضرات -1
 Presentationsعروض تق يمية  -2
 العصف الذهني -3
 لطالب بإع اد بحوث و عروض تق يميةتكليف ا -4
 case studyدراسة حالة  -5

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

  المحد دة:

 ساعات مكتبية زائ ة  -1
 الريادة الطالبية  -2
 كاديم اإلرشاد األ -3

 تقـويــم ال ـــ ب :  -7
األســــــــــــــــــــــــــــ ليل  –أ 

 المستخدمـة 
 
 

 االمتحان النظري  -1
 التق يميةالعروض  -2
 البحوث  -3
 االمتحان الشفوى  -4
  االمتحان العمل  -5
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 السابع و السادس عشر األسبوع.. ....  امتحان تصف الترم و االمتحان النهائ   -1 التوقيـــت  -ب
 ...... طوال الفص  ال راس                العروض التق يمية          -2
 ل الفص  ال راس ...... طوا                                 البحوث  -3
 عشر الخامس...... األسبوع                الشفوى و  العمل االمتحان  -4

 توزيع الدرجـــ    -جــ
 

 :النسبة المئوية لك  تقييم
 % 10   متحان نصف العام                 إ -1
 % 60امتحان نهاية العام                      -2
 % 10       الشفوي                 االمتحان -3
 % 10 (و بحوث ) عروض تق يميةالسنة أعمال -4
 % 100                               المجموع -5

 ق ئمة الكتـــل   الـدراسيـــة   المـــراجـــع :   -8
 اضرات و هاند اوت معدة بواسطة القائمين على تدريس المقررم  مـــذكـــرا  -أ

  ملـــــزمــــة كتــــل  –ب 

 ال يوج 

John Wiley &Sons  rdAlexopouls, C.J. (1978). Introductory Mycology.3 --1 . كتــــل مقتــرحـــة جـ 

Inc. New Yourk.         

. edition. Blackwell PubthDeacon, J. (2005). Fungal Biology. 4 -2 

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

- Annual Review of  Microbiology 
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