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  دمنهور جامعة 

 كليــــة الزراعة  
 : وقاية النبات  قســــــــــــــــم

  دراسيتوصيف مقــرر 
 بيـانـات المقـــرر  -1

ـــــة :  الحشرات االقتصاديةالمقرر :  اسم 06328حشرات :   الكوديالرمز  الفصـــــ   -الثالثـــــة والرا عـــــةالفرق
 2017/2018الثانىالدراسى 

الفرعى:الحشــــــــــــــــــرات  صالتخصــــــــــــــــــ
 االقتصادية

  1:  عملي                   2:  نظري   عدد الوحدات الدراسية : 

 
 هدف المقــــــرر :  -2

 
 
 

تصــيص  التــي اآل ــاتمــنا اللالــص  رمــة لمعر ــة  عــت المعلومــات عــ    ــم    
محامـــي  الحقـــ  و لـــهار الفاكهـــة ومحامـــي  الخرـــر و ـــ ل   عـــت حشـــرات 

والحشرات اللبية والبيلرية وطـر  ماا حتهـاو والمقـرر مصـمم  الحبوب المخزونة
مثـــ  النلاطـــات  اقتصــاديااللالــص نبـــ ب عـــ   عــت الحشـــرات الهامـــة  يعـــي كــي

 و   ونح  العس والهراد والنم  األبيت 

 المقـــرر :  المستهدف م  تدريس -3
 المعلومـــات و المفــاهيـم :  –أ 
 
 
 
 
 

 اآل ـاترب حيـاب و عـراا اامـا ة والرـرر أل ـم يعرف المـتعلم عوالـ  ودو   -1
تصــــيص محامــــي  الحقـــ  و لــــهار الفاكهــــة ومحامـــي  الخرــــر و ــــ ل   التـــي

  عت حشرات الحبوب المخزونة والحشرات اللبية والبيلرية وطر  ماا حتهاو 
 اآل ــاتيعــرف المــتعلم عوالــ  ودورب حيــاب و عــراا اامــا ة والرــرر أل ــم  -2

مثــــ  النلاطــــات والهــــراد والنمــــ  األبــــيت وطــــر   يااقتصــــادالحشــــرية الهامــــة 
 ماا حتهاو    

يعـرف المــتعلم الصـفات المميــزب لرتـص وتحــئ رتـص وعــالنت الحشـرات مــ   -3 
 خنل  مثلة عديدبو

 المهــــارات الذهنيـــة :  -ب
 
 
 

قد يواجهها  التيح  المشانت   ييستخدم المتعلم المعلومات النظرية  -1
ورمد ا بوسال  مختلفة لتحديد   اآل ات ة المزروعات إما اكتشاف  ي

 لها و  االقتصاديةالحدود 
يحل  المتعلم العوام  الفيزيالية وااحيالية وعنقتها  التغيرات العددية  -2



                             

  

 

 
 

  ر  البدال  لح  المشالة  واختيارالمواسم المختلفة ،   يونشاطاتها  لآل ات
  سرعة وابتكار حلول ممانةو

علم برنامج لماا حة   ات محصول معي  حسص ظروف المنلقة يعد المت -3
 والعوام  اللبيعية وااحيالية بها وحسص ااماانيات المتاحةو

ـــــة   -ـ جــــ ـــــارات المهنيـــــ المهـــــ
 الخاصــــــة بالمقـــــــــرر : 

 
 
 
 

 استخدامايستخدم المتعلم األدوات المختلفة لهمع وقت  وتصبير الحشرات  -1
 ا ثم حفظها وترتيبها لعم  مهموعة حشرية و محيح

للنبات و يف  اآل ةتحدثه  التييقيم المتعلم لدب ااما ة ومدى الررر  -2
 يقوم  ماا حتها  الوسال  المختلفة و

يستعم  المتعلم المياروساوب والعدسات للتعرف على الحشرات الصغيرب  -3
 و طوار ا المختلفةو

مصادر ا المختلفة وياتص   يويبحث  االختيارويبرر  آ ةيختار المتعلم  -4
 ويقدم ويناقش تقرير عنها مدعم  الصور والفيديو ات على قرص مدمج و 

 المهـــارات العـامـــة :  –د 
 
 

يتعامــ  ويتصــ  المــتعلم مــع عمنلــه ومــع معلميــه ويتبــادل معهــم المعلومــات  -1
 و 
ــــة الهم ومســــ ولييهــــرى المــــتعلم حــــوارا مــــع المــــزارعي   -2   ــــيعيــــات الزرا ي

المنــاطا المحيلــة  ــه لمعر ــة بيانــاتهم و ماانيــاتهم ونشــاطاتهم المختلفــة ويوطــد 
 العنقة معهم و 

 محتـــوى المقــــرر : -4
 
 
 
 

دروس  محاضرب عدد الساعات وضوعمال
 عملية/تدريبات

 8 8 16   ات محامي  الحق 
 8 8 16 الفاكهة آ ات

 4 4 8 محامي  الخرر آ ات
 2 2 4 الحبوب المخزونة آ ات

 2 2 4 اللبية والبيلرية اآل ات
 2 2 4 النلاطات والهراد

النم  األبيت ونح  
 العس 

4 2 2 
 

م أســاليا التعليـــم و التعلـــ -5
 : 
 

 محاضرات -1
 تدريص ميدانى -2
 مناقشات -3



                             

  

 

 دروس عملية -4 
أساليا التعليــم و التعلـــــم  -6

محدودة للطالب ذوى القدرات ال
 : 

 
  ال يوجد

 تقـويــم اللـــنب :  -7
 األساليا المستخدمـة  –أ 
 

 إختبارات لفهية -1     
 امتحان تحريري                                   -2     
 إختبارات عملية                               -3     
 مهامات  داء –4     

 8األسبوع                                    دوري امتحان  التوقيـــت  -ب
 14االمتحان الشفوي                            األسبوع     
 15االمتحان العملي                            األسبوع     
 16االمتحان النهالي                            األسبوع     

 توزيع الدرجـــات  -جــ
 

 % 10                                  امتحان دوري    
 % 60امتحان نهاية الترم                                 
 %10االمتحان الشفوي                                   
 %20االمتحان العملي                                   
 % 100المهموع                                           

 قالمة الكتـــص و الـدراسيـــة و المـــراجـــع :   -8
 ال يوجد مـــذكـــــرات  -أ

      ال يوجد كتــــا ملـــــزمــــة  –ب 
 كتــــا مقتــرحـــة  -جـ 
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