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 بنها                 :جامعة

          الزرعة : كلية  

 (دبلوم: تربية و انتاج تقاوى) ررــمق توصيف 
 

 مواصفات المقرر

 )المحاصٌل( دبلوم: تربٌة و انتاج تقاوى: لطالب البرنامج أو البرامج التً ٌقدم من خاللها المقرر

 رئٌسى عنصر رئٌسً أم ثانوي للبرامج

 : محاصٌلبرنامجالقسم الذي ٌقدم ال

 : محاصٌلالقسم الذي ٌقدم المقرر

  دبلوم: تربٌة و انتاج تقاوى:  السنة الدراسٌة/ المستوى

 0220/    9/  1: .تارٌخ اعتماد المواصفات

 )أ(  البيانات األساسية 

  504 الكود: تربية المحاصيل لمقاومة االمراض و الحشرات العنوان:

 ) ثالث وحدات(  3المجموع:  2           العملي: 2            المحاضرة:

 ساعة 10أسبوع(  11ساعات أسبوعٌا ) 3   الساعات المعتمدة:

 )ب(  البٌانات المهنٌة 

 األهداف العامة للمقرر (1

بمعدددارذ و مهدددارات متقدمدددة حدددول تربٌدددة ٌهددددذ  دددذا المقدددرر بمدددداد طالدددب الدبلومدددة 

 العددددوىة العددددوى و طبٌعدددة المحاصدددٌل الحقلٌدددة لمقاومدددة المدددراو و الح دددرات وألٌددد

ألمددراو االمقاومددة و تصددمٌم بددرامج تربٌددة المقاومددة صددفة  و كٌفٌددة تورٌدد   الصددناعٌة

دراسددة الاوانددب الحدٌثددة  ددى طددرل التربٌددة لمقاومددة األمددراو و  ، وكددذل  والح ددرت 

 الح رات.

 النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر (2

 أن: لب قادر علىتهاء من  ذا المقرر بنااح ٌكون الطانبعد ال
 : المعر ة والفهم -أ

 .أ مٌة خاصٌة المقاومة ألمراو و الح رات  ى محاصٌل الحقل ٌذكر -1-أ 
 الوراثٌة. الّلٌات المختلفة للمقاومة ٌتعرذ على -0-أ 
 .التباٌن  ى مسببات األمراو المختلفة ٌتعرذ على -3-أ 
 .العالقة بٌن المسبب المرضى و العائل ٌعٌن -1-أ 

 على األسالٌب المختلفة لمقاومة األمراو و الح رات ٌتعرذ -5-أ      
 الطرل الحدٌثة  ى التربٌة لمقاومة األمراو و الح رات ٌلخص -6-أ      
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 المهارات الذ نٌة -ب

 والح رات. لألمراوالمختلفة ٌحدد الفرول بٌن أنواع المقاومة -1-ب 

 ٌن أو ح رةٌحدد برنامج التربٌة المالئمة لمرو مع -2-ب 

 .صنذ مختلذ العوامل المسببة للمروٌحدد و ٌ -3-ب 

 حدد الوقت المناسب للعدوى الصناعٌةٌ -1-ب     

 حل الم اكل المتعلقة بفقد المقاومة لّ ات المختلفةٌ -5-ب     

 المهارات المهنٌة والعملٌة -ا-ج

 مراوللساللت الفسٌولواٌة المختلفة ألالعدوى الصناعٌة  ٌارى-1- ا-ج 

 صمم برامج التربٌة المختلفة لمقاومة المراو و الح رات السائدةٌ-0- ا-ج    

  خص مختلذ األمراو  ى المحاصٌل المصابة.ٌ -3- ا-ج    

طبل المبادىء الساسٌة ألستخدام التكنولواٌة الحٌوٌة لمقاومة األمراو ٌ -1- ا-ج   

 والح رات

 المهارات العامة والقابلة للنقل -ب-ج

 العمل الاماعى  التواصل ٌكتسب مهارة -1- ب-ج 

 ٌستفٌد من مهارة التعاون مع الحاسب الّلى و ٌستخدم مهارات  -0- ب-ج 

 بفعالٌة. النترنت                 

 بفعالٌة. ٌحل الم كالت -3- ب-ج 
 

 ـ محتوى المقرر : 3

اعات إرشاد س محاضرة /االسبوععدد الساعات الموضوعات التي تم تدريسها فعليا  
دروس أكاديمية / 

 عملية
    المحاضرات

أ مٌة تربٌة المحاصٌل الحقلٌة  -1
 ألمراو و الح رات

0 1  

الٌة وطرل العدوى و طبٌعة مقاومة  -0
 األمراو

0 1  

تحدٌد الساللت الفسٌولواٌة المختلفة  -3
 للفطرٌات

0 1  

اللٌات الد اع  ى النباتات و  -1
 المحاصٌل المقاومة

0 0  

اللٌات المختلفة لرد الفعل لدى  -5
 المسبب المرضى

0 0  

تورٌ  المقاومة لالمراو و  -6
 الح رات و نقلها 

0 1  

طرل التربٌة لمقاومة األمراو و  -7
 الح رات

0 1  

األتاا ات الحدٌثة  ى تربٌة النباتات  -0
 المقاومة ألمراو و الح رات

0 0  

قلٌة أ مٌة تربٌة المحاصٌل الح -1
 ألمراو و الح رات

0 1  

    الجزء العملى
  0 0تحدٌد الساللت الفسٌولواٌة  ى  -1
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 الفطرٌات
طرل أاراء العدوى الصناعٌة  -0

 للح رات و الفطرٌات
0 5  

  1 0 التربٌة لمقاومة األمراو و الح رات -3
الاوانب الحدٌثة لمقاومة األمراو و  -1

 الح رات
0 3  

 

 يم والتعلمأساليب التعل-4

 النظرٌة المحاضرات -1-1

 التدرٌبات العملٌة -1-0

 التكلفات الخرى )واابات منزلٌة( -1-3

 أساليب تقييم الطلبة-5

 المعر ة و الفهم و المهارات الذ نٌةلتقٌٌم   أمتحانات دورٌة -5-1

 المهارات العملٌةلتقٌٌم   أمتحانات عملٌة -5-0

 ر ة و الفهم و المهارات العامة و القابلة للنقلالمع لتقٌٌم   أمتحانات  فوى -5-3

 المعر ة و الفهم و المهارات الذ نٌةلتقٌٌم   أمتحان نظرى -5-1

 جدول التقييم

 .0-1األسبوع   ات دورٌةأمتحان 1التقٌٌم 

 .15األسبوع   أمتحان عملى  0التقٌٌم 

 .15األسبوع   أمتحان  فوى 3التقٌٌم 

 .10 -16بوع األس  أمتحان نظرى 1التقٌٌم 

 الوزن النسبي لكل تقييم

 % امتحان نصذ السنة/الفصل

 %62 امتحان آخر السنة/الفصل

 %12 المتحان ال فوي

 %32 المتحان العملً

 %تكوٌنى   أعمال السنة/الفصل

 % أنواع التقٌٌم األخرى

 %122 الماموع

 أي تقٌٌم تكوٌنً بحت

 

 

 قائمة المراجع-6
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 مذكرات المقرر -6-1

 معدة من أساتذة المادةمحاضرات 

 ( بنفس لغة التدرٌس  - الكتب الضرورٌة )الكتب الدراسٌة المقررة -6-0

(، تربٌة النباتات لمقاومة األمراو والح رات، مكتبة 0220دكتور/ سٌد م أسعد )

 األ رام، مصر.

 كتب مقترحة -6-3

1- Sleper, D.A. and Poelmen, J.M. (2006). Breeding field crops. 

Blackwell publishing. USA. 

2- Gunnsekaran, M and D.J. Weber (1996). Molecular biology of 

the biological control of pests and diseases of plants. CRC Press 

Inc.  

 

 ماالت دورٌة، مواقع إنترنت، إلخ -6-1

 ةمالة تربٌة النبات المصرٌ، مالة علوم المحاصٌل، مالة المحاصٌل

www.google.com 

 اإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم-7

 ، حارة تحضٌن، معمل ماهز.اهاز كمبٌوتر، اهاز عرو )برواكتور(، برماٌات

 2002/     9/  1ـ تم مناقشة التوصيف وإعتماده بمجلس القسم المنعقد بتاريخ     

 رئيس القسم                                       المقرر         استاذ

 محمد اسماعيل سلوعأ.د/                        على عبد المقصود الحصرىأ.د/ 

 التوقيع التوقيع

 2010/   2/  1التاريخ: 

http://www.google.com/

