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عملى 2 :

أمراض النبات

 -2هدف المقــــــرر :

بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادر على :
- 1التعامل العلمى مع مشكالت( متخصصة) فى مجال امراض النبات لحلها.
 –2تصميم تجربة البحث  -إجراء التجربة – إجراء اإلختبارات المرضية  -التعامل مع
اجهزة و ادوات معمل أمراض النبات  -تسجيل النتائج و تحليلها و تفسير ها .
 –3البحث فى المجالت العلمية و أستخدام النت لتجميع المادة العلمية المرتبطة
 -4أسثخدام الحاسب فى كتابة و عرض النتائج.

 -3المستهدف من تدريس المقـــرر :
بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قد إكتسب المفاهيم و المعارف التالية:

أ – المعلومــــــــــــــــ

 - 1أنواع الدوريات العلمية فى التخصص

المفــ هيـم:

 -2المواقع و قواعد البيانات التي ثخدم الثخصص للتعليم المسثمر

ب -المهــــــــــــــــــــــــــ را
الذهنيـــة:

قادر على:
أن يصتح الطالب ا
 -1تفهم وتفسير وثحليل مشاكل األمراض النباتية
 -2تصميم و تخطيط وسائل لمقاومة األمراض النباتية

جــــ  -المهـــــــــ را المهنيـــة أن يصتح الطالب قادر على أن:
الخ صــــــة ب لمقـــــــــرر

:

د – المهـــــــــــــــــــــــــــ را
العـ مـــة :

يخطط و يتفذ البحوث فى مجال

أمراض النبات

أن يصتح الطالب قادر على أن:
 -1يستخدم الوسائل السمعية والتصرية المناستة فى عرض البيانات والمعلومات.
 -2يعمل فى فريق ويتفهم السلوك الجماعي.
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 -3يستخدم تكنولوجيات المعلومات وحزم البرمجيات فى المجال المهني.
 - 4يكتب مقاله علميه مستخدما المراجع المتاحة.

 -4محتــــــــــــــــــــــــــــــــو
المقــــرر:

م

عدد

الموضوع

1

دراسة المشكلة حقليا – اخذ العينات – نقلها الى
المعمل

12

2

فحص و دراسة العينات المرضية معمليا -عزل و
تعربف المسبب المرضى -

12

3

التعلــــم :

-

التعلــــــــــم لل ـــــــــ ب
ذ

القــــــــــــــــــــــــــــــدرا

12

تسجيل النتائج – تحليل النتائج – كتابة النتائج –
تفسير النتائج – إستخالص النتائج – أستخدام النت
لتجميع المارة العلمية المرتبطة و تبوبيبها.

12

عرض و مناقشة النتائج

8

-

 -1عروض تقديمية Presentations
 -2العصف الذهني
 -3تكليف الطالب بإعداد بحوث و عروض تقديمية
 -1ساعات مكتبية زائدة
 -2الريادة الطالبية
 -3اإلرشاد األكاديمى

المحد دة:
 -7تقـويــم ال ـــ ب :
أ – األســــــــــــــــــــــــــــ ليل  -العروض التقديمية

المستخدمـة

 التحوث تقرير البحث -سبمنار بالقسم

ب -التوقيـــت

12
12
12

 -4دراسة حالة case study

 -6أســـ ليل التعليــــــم

عملية

تصميم و تنفيذ تجربة تقييم فعالية أنواع من المبيدات و
مقارنتها بمواد أخرى

 -5أســـ ليل التعليــــــم

الساعات

محاضرة

دروس

 -1العروض التقديمية

 ......طوال الفصل الدراسى

 -2التحوث

 ......طوال الفصل الدراسى
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12
8

جــ -توزيع الدرجـــ

 -3تقرير البحث

 ......االسبوع الرابع عشر

 -4سبمنار بالقسم

 ......األسبوع الخامس عشر

النستة المئوية لكل تقييم:
% 30

 -1تقرير البحث

% 50

 -2سبمنار بالقسم

 -3أعمال السنة( عروض تقديمية و بحوث) % 20
 -4المجموع

 -8ق ئمة الكتـــل
أ -مــذكـــرا

الـدراسيـــة

% 100

المـــراجـــع :

هاند اوت معدة بواسطة القائمين على تدريس المقرر

ب – كتــــل ملـــــزمــــة

جـ  -كتــــل مقتــرحـــة

ال يوجد
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د – د ريــــ
نشـــرا

-Phytopathology

علميــة أ

....الــــخ

- Annual Review of Phytopathology.
- Advances in Plant Pathology.
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