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التخص ـ ـ ـ

أسـم المقـرر  :التـثيير السـال لمبيـدات الفرقـ ــة :الرابعـ ــة – الفص ـ ـل الد ارس ـ ـ
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 :مكافح ـ ـ ــة اآلف ـ ـ ــات وحماي ـ ـ ــة عدد الوحدات الدراسية  :نظرى 2 :

عمل .1 :

البيئة
 - 2هدف المقــــــرر :

يهدف هذا المقرر إل إمداد الطالب بالمعلومات األساسية و النظرية والعملية
في علم السمول للمبيدات الحشرية.

 -3المستهدف من تدريس المق ــرر :
أ – المعلومـــات و المفــاهيـم :

 – 1معرفة األسس الرئيسية لعلم السمول للمبيدات الحشرية. -2التعرف عل سلوك وتوزيع المبيدات الحشرية. – 3-معرفة وفهم التحوالت الحيوية وإزالة آيار المبيدات الحشرية

ب -المهــــارات الذهنيـــة :

* -1اختيار حيوانات التجارب الختبارات السمية المختلفة. -2كيفية استخدال األدوات المتاحة لتحضير أنسجة مختلفة للتقييمالحيوي.
 -3-تقييم أنزيمات مختلفة من األنسجة المختلفة

جـــــــ  -المهـــــــــــارات المهنيـــــــــــة

 – 1-تقيم الفعل السال لبعض المبيدات المنتشرة ف مصر.

الخاصــــــة بالمقـــــــــرر

 -2كيفية استخدال األدوات المتاحة لتحضير أنسجة مختلفة للتقييم الحيوي – 3-تطبيق وتقيم طرق إزالة السمول والتحطم للمبيدات الحشرية .

د – المهـــارات العـامـــة :

 -1معرفة النظم الحيوية داخل انواع مختلفة من الكائنات الحية. -2-اكتساب معارف تتعلق بعلول الفاركولوج وااللمال باهم مضادات

السمول الشائعة.
 -4محتـــوى المقــــرر :

الموضوع

عدد الساعات محاضرة دروس
عملية

مقدمة" اساسيات سمية المبيدات
الحشرية"
امتصاص وتوزيع وتخزين المبيدات
الحشرية
ميكانيكيات حدوث الفع السال
لمجاميع المبيدات الحشرية المختلفة
األهداف الكيموحيوية
والتكسيكولوجية في الجهاز العصبي
ميكانيكية حدوث الفعل السال
للمبيدات الفوسفورية العضوية.
ميكانيكية حدوث الفعل السال
للمبيدات الكارباماتية.
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ميكانيكية حدوث الفعل السال
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لمبيدات البيرويرويدية والكلورينية

القواعد األساسية للميتابوليزل
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ميتابوليزل المبيدات الحشرية
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العضوية.

االختالفات بين تفاعالت الوجهين
األول والثاني في ميتابوليزل
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المبيدات الحشرية
مقاومة اآلفات للمبيدات الحشرية
اآليار الضارة الناتجة عن استخدال
المبيدات الحشرية
 -5أســاليا التعليـــــم و التعلــــــم
:

 -1المحاضرات
 -2األنشطة أيناء الدروس العملية
 -3األجهزة

4

2

2

4

2

2

 -4المناقشات
 -5مشاهدة فيديو
 -6أساليب التعلي ــم و التعلـ ــم للط ــالب ذوى القدرات المحدودة

ال يوجد

 -7تقـويــم الط ــالب :
أ – األساليا المستخدمـة

 -1إختبارات شفهية

 -2امتحان تحريري

 -3إختبارات عملية
 –4مهامات أداء
ب -التوقيـــت

امتحان دوري

االمتحان الشفوي

األسبوع
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األسبوع
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االمتحان العملي

األسبوع
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االمتحان النهائي
جــ -توزيع الدرجـــات

األسبوع
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امتحان دوري
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امتحان نهاية الترل
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االمتحان الشفوي
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االمتحان العملي
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المجموع

 -8قائمة الكت ــب و الـدراسي ــة و المـ ـ ارج ــع :
ال يوجد

أ -مـــذكـــــرات
ب – كتــــا ملـــــزمــــة
جـ  -كتــــا مقتــرحـــة
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