
 

 دمنهور جامعة - كلية الزراعة وحدة ضمان الجودة
 

 (  12نموذج رقم )  
  دمنهورجامعة 

 كليــــة الزراعة 
 وقاية النباتقســــــــــــــــم 

  دراسيتوصيف مقــرر 
 بيـانـات المقـــرر  -1

 2018-2017 الرابعةالفرقة:  مبيدات فطريةأسـم المقرر :  06416 مبيداتالرمز الكودى:
  1عملى :         2:  ظرى ن  عدد الوحدات الدراسية :  شعبة المبيداتالتخصص: 

 
 هدف المقــــــرر :  -2

 
 
 

ـــــ  فر ـــــة ل ـــــة اعطـــــاا الطال ـــــة و الطبيعي دراســـــة الخـــــواة الكيماوي
للمبيــدات الفطريــة و عذقــة فلــه بففااكهــا فــط مفاف,ــة الفطريــات   
دراسة الخواة السامة التكسيفولوجية للمبيدات الفطريـة و البفتيريـة 

 بيدات الفطرية و البفتيرية.و ميفانيفية الفعل السام للم

 المستهدف من كدريس المقـــرر :  -3
 المعلومـــات و المفــاهيـم :  –أ 
 
 

 الطبيعية للمبيدات الفطريةالخواة الكيماوية و معرفة  -1

 التقنيات التقليدية وال,ديثة فى مفاف,ة الفطريات فهم  -2

 يةبفتير اللتكسيفولوجية للمبيدات الفطرية و الخواة السامة امعرفة   -3

 المهــــارات الذهنيـــة :  -ب
 
 

 معايرة المبيدات المناسبةاختبار و  -1
 .واآلفات األمراض مسببات كقسيم أسس -2
  .النبات أمراض لمسببات الوبائية النواحط -3
  .خطوركها وأشفال كأثيرها وطرق  وكراكيبها، ،الفطرية المبيدات استخدام -4

ــــــــة   -جـــــــــ  ــــــــارات المهنيـــــ المهـــــ
 صــــــة بالمقـــــــــرر : الخا

 
 

  األمراض مسببات من الناكجة الرئيسية األمراض مشاكل ك,ديد: 
 وك,ديد ويقدرالمخاطر، والفيروسية، والبفتيرية، الفطرية،

  المشاكل هذه إدارة إجرااات. 
  المناسبة المبيدات استخدام . 

 المهـــارات العـامـــة :  –د 
 
 

 .اآلفات،متجنبامايضرالبيئة لمقاومة ناسبةالم المفاف,ة طرق  استخدام -1
 .اآلفات انتشار لمنع الخطط وضع -2
 يعرف الطال   العمل فى مجاميع.. -3
 يعرض الطال  سيمنار. -4
 االنترنتيتعامل الطال  مع الكمبيوكر و  -5
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 محتـــوى المقــــرر : -4
 
 
 
 

 م,اضرة عدد الساعات وضوعمال
دروس 
 عملية

مقدمة عن مسببات األمراض 
بعض نباكية واسبابها وال

 التعاريف العامة
4 2 2 

 2 2 4 كقسيم المبيدات الفطرية

المبيدات الفطرية الن,اسية و 
 الكبريتية و ميفانيفية التأثير

4 2 2 

 2 2 4 المبيدات الفطرية المختلطة
و دراسة   (Oxines) مجموعة

العذقة بين التركي  الكيماوى و 
التأثير البيولوج 

4 2 2 

لمركبات الفطرية العطرية ا
 وحيدة ال,لقة

4 2 2 

المركبات الفطرية العطرية 
 متعددة ال,لقات

8 4 4 

 2 2 4 المبيدات الفطرية الجهازية
المركبات الفوسفورية فات 
التأثيرات اإلبادية على 

 الفطريات
8 4 4 

كطور المقاومة لبعض 
المبيدات الفطرية ال,ديثة 
 واستراكيجيات كجنبها

4 2 2 

المبيدات الفطرية من أ ل 
 حيوى 

8 4 4 
 

 الم,اضرة -1 أساليب التعليـــم و التعلــــم :  -5
 المناقشات -2
 الدروس العملية -3
 كجميع المادة العلمية -4

 ال يوجد أسالي  التعليـــم و التعلــــم للطـــذب فوى القدرات الم,دودة :  -6
 كقـويــم الطـــذب :  -7
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 مـة األساليب المستخد –أ 
 

 إختبارات شفهية -1     
 امت,ان ك,ريري                                   -2     
 إختبارات عملية                               -3     
 مهامات أداا –4     

 8األسبوع                                    دوري امت,ان  التوقيـــت  -ب
 14األسبوع                      االمت,ان الشفوي           

 15االمت,ان العملط                            األسبوع     
 16االمت,ان النهائط                            األسبوع     

 توزيع الدرجـــات  -جــ
 

 % 10امت,ان دوري                                      
 % 60                       امت,ان نهاية الترم          

 %10االمت,ان الشفوي                                   
 %20االمت,ان العملط                                   
 % 100المجموع                                           

 قائمة الكتـــ  و الـدراسيـــة و المـــراجـــع :   -8
 ال يوجد ـــــرات مـــذك -أ

 كتــــب ملـــــزمــــة  –ب 
 

 2009)اعضاا هيئة التدريس بالقسم ( كتاب مسببات األمراض النباكية-
 2009)اعضاا هيئة التدريس بالقسم ( كتاب كقسيم المبيدات الفطرية-

 Fungicidal activity كتــــب مقتــرحـــة  -جـ 

  دوريــــات علميــــة أو نـــــرات –د 
 ......... ألــــخ 

 ال يوجد

                     
 منى عبدالنبى عبدالرسولد./ :  المـــادة منسق

 انتصارابراهيم ربيعا.د./ رئيــس مجلـس القســــم العلمـــى : 
 2018التاريخ:   /   /


