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 جميع البرامج :البرنامج أو البرامج التي يقدم من خاللها المقرر
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 محاصيل:القسم الذي يقدم البرنامج

 محاصيل:القسم الذي يقدم المقرر

 الدراسات العليا : السنة الدراسية/ المستوى

 1001/ 71/ 71: موافقة مجلس القسمتاريخ 

 )أ(  البيانات األساسية

515م ح ص الكود: تربية محاصيل مقاومة لالمراض و الحشرات العنوان:

  

 56 المجموع:  2            العملي:  2     المحاضرة:  3 الساعات المعتمدة:

 مهنية)ب(  البيانات ال 

 األهداف العامة للمقرر (1

المداد طالب الدراسات العلياا بمعاارف و مهاارات متقدماة حاول تربياة يهدف هذا المقرر

 العااادوىالمحاصااايل الحقلياااة لمقاوماااة االماااراو و الحلااارات وألياااة العااادوى و طبيعاااة 

ألمااراو االمقاومااة و تصااميم باارامج تربيااة المقاومااة صاافة  و كيفيااة تورياا   الصااناعية

دراسااة الجوانااب الحديثااة فاات طاارل التربيااة لمقاومااة األمااراو و  ، وكااذل   والحلاارت

 الحلرات.

 النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر (2

 بعد االنتهاء من هذا المقرر بنجاح يكون الطالب قادر علت أن:
 : المعرفة والفهم -أ

 .أهمية خاصية المقاومة ألمراو و الحلرات فت محاصيل الحقل يذكر  -7-أ 
 الوراثية. االّليات المختلفة للمقاومة يعين -1-أ 
 .التباين فت مسببات األمراو المختلفة يتعرف علت -3-أ 
 .العالقة بين المسبب المرضت و العائل يتعرف علت -4-أ 

 علت األساليب المختلفة لمقاومة األمراو و الحلرات يتعرف -5-أ      
 لمقاومة األمراو و الحلراتالطرل الحديثة فت التربية  يذكر -6-أ      

 المهارات الذهنية -ب

 والحلرات. لألمراوالمختلفة يحدد الفرول بين أنواع المقاومة -7-ب 
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 يحدد برنامج التربية المالئمة لمرو معين أو حلرة -2-ب 

 .صنف مختلف العوامل المسببة للمرويحدد و ي -3-ب 

 حدد الوقت المناسب للعدوى الصناعيةي -4-ب     

 حل الملاكل المتعلقة بفقد المقاومة الّفات المختلفةي -5-ب     

 المهارات  -ج

 المهارات المهنية والعملية -أ-ج

 للسالالت الفسيولوجية المختلفة ألمراوالعدوى الصناعية  يجرى-7-أ-ج 

 صمم برامج التربية المختلفة لمقاومة االمراو و الحلرات السائدةي-1-أ-ج     

 مختلف األمراو فت المحاصيل المصابة. لخصي -3-أ-ج    

    طبل المبادىء االساسية ألستخدام التكنولوجية الحيوية لمقاومة األمراو ي -4-أ-ج   

 لحلرات و

 المهارات العامة والقابلة للنقل -ب-ج

 العمل الجماعت  التواصل يكتسب مهارة -7-ب-ج 

 يستخدم مهارات االنترنت يستفيد من مهارة التعاون مع الحاسب االّلت و -1-ب-ج 

 بفعالية.

 بفعالية. يحل الملكالت -3-ب-ج 

 المحتويات

 الموضوع

عدد 
 الساعات/

 اسبوع

 محاضرة

ساعات ارشاد 
دروس أكاديمية/ 

 عملية

    الجزء النظرى:
أهمية تربية المحاصيل الحقلية ألمراو و  -7

 الحلرات
1 7  

الية وطرل العدوى و طبيعة مقاومة  -1
 األمراو

1 7  

تحديد السالالت الفسيولوجية المختلفة  -3
 للفطريات

1 7  

االليات الدفاع فت النباتات و المحاصيل  -4
 المقاومة

1 1  

االليات المختلفة لرد الفعل لدى المسبب  -5
 المرضت

1 7  

توري  المقاومة لالمراو و الحلرات و  -6
 نقلها 

1 1  

  3 1 طرل التربية لمقاومة األمراو و الحلرات -1
األتجاهات الحديثة فت تربية النباتات المقاومة  -8
 ألمراو و الحلراتا

1 3  

    الجزء العملى:
 1  1 تحديد السالالت الفسيولوجية فت الفطريات -7
طرل أجراء العدوى الصناعية للحلرات و  -1

 الفطريات
1  4 

 6  1 ة األمراو و الحلراتالتربية لمقاوم -3
الجوانب الحديثة لمقاومة األمراو و  -4

 الحلرات
1  1 
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 أساليب التعليم والتعلم-4

 النظرية المحاضرات -4-7

 التدريبات العملية -4-1

 التكلفات االخرى )واجبات منزلية( -4-3

 أساليب تقييم الطلبة-5

 و المهارات الذهنية المعرفة و الفهملتقييم   أمتحانات دورية -5-7

 المهارات العمليةلتقييم   أمتحانات عملية -5-1

 المعرفة و الفهم و المهارات العامة و القابلة للنقل لتقييم   أمتحانات لفوى -5-3

 المعرفة و الفهم و المهارات الذهنيةلتقييم   أمتحان نظرى -5-4

 جدول التقييم

 .8-4األسبوع   ات دوريةأمتحان 7التقييم 

 .75األسبوع   أمتحان عملت  1لتقييم ا

 .75األسبوع   أمتحان لفوى 3التقييم 

 .78 -76األسبوع   أمتحان نظرى 4التقييم 

 الوزن النسبي لكل تقييم

 % امتحان نصف السنة/الفصل

 %60 امتحان آخر السنة/الفصل

 %70 االمتحان اللفوي

 %30 االمتحان العملي

 %تكوينت   أعمال السنة/الفصل

 % ع التقييم األخرىأنوا

 %700 المجموع

 أي تقييم تكويني بحت

 قائمة المراجع-6

 مذكرات المقرر -6-7

 محاضرات معدة من أساتذة المادة

 ( بنفس لغة التدريس  - الكتب الضرورية )الكتب الدراسية المقررة -6-1

(، تربية النباتات لمقاومة األمراو والحلرات، مكتبة 1001دكتور/ سيدهم أسعد )

 األهرام، مصر.

 كتب مقترحة -6-3
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