
                             

  

 

 (  12نموذج رقم )  

  دمنهور جامعة 
 الزراعة كليــــة 
 :وقاية النباتقســــــــــــــــم 

 توصيف مقــرر دراســـى 

 بيـانـات المقـــرر  -1
الفصـــــــس ال راســـــــ   الرابعـــــــةالفرقـــــــة:  ة حشراتئبيأسـم المقرر :  06330حشرات الرمز الكودى  : 

 2017/2018األول 
الفرعــــــــــــ  :حشــــــــــــرات  التخصــــــــــــ 

 تصادية اق
  1عمل  :                    2:  نظرى   ع د الوح ات ال راسية : 

 

 هدف المقــــــرر :  -2

 

 

 

يه ف المقرر أعطاء خلفية عامة للطالب عن اهم المصطلحات البيئة 
العامة ودراسة مكونات النظم البيئية المستقرة وخاصتا النظم البيئية 

الحشرية, ودراسة تأثير العوامس البيئة الزراعية والت  تنتشر بها االفات 
الحية والغير حية عل  تواج  وانتشار الحشرات, وم ى استغالل هذه 

 العوامس ف  التنبوء ومكافحة االفات الحشرية المختلفة.  
 المسته ف من ت ريس المقـــرر :  -3
 المعلومـــات و المفــاهيـم :  -أ 

 

 
 

 لقة  ببيئة الحشراتمعرفة اهم المصطلحات المتع  -1-أ

 التعرف عل  مكونات النظم البيئية الزراعية. -2-أ

فهم م ى العالقة ما بين العوامس البيئة المختلفة وتاثيرها عل  نشاط  -3-أ
 .الحشرات

 المهــــارات الذهنيـــة :  -ب

 

 

 

 تنمية الق رة عل  كيفية استنتاج اسباب انتشار افة معينة .-1-ب

لتنبؤ بظهور االفات وبرامج ق وتقيم برامج اتصميم  وتطبي -2-ب
 لمكافحتها. 

 .كيفية تصميم وتطبيق برامج مكافحة االفات الحشرية -3-ب

ــــ  ــــة   -جـ ــــارات المهنيـــــ المهـــــ

 الخاصــــــة بالمقـــــــــرر : 

 

 .تصميم برنامج لمكافحة االفات -1

 فات الزراعية.الظروف البيئة ف  مكافحة االواختيار  استغالل  -2



                             

  

 

 كيفية تح ي  والتنبؤ بميعاد نشاط االفة الحشرية. -3

 المهـــارات العـامـــة :  –د 

 الق ر عل  العمس ف  فريق  
. 

 محتـــوى المقــــرر : -4

 

 

 

 

 دروس عملية محاضرة ع د الساعات وضوعمال
مصطلحات 
 وتعاريف

 Terms and 
Definitions 

4 2 2 

المكونات البيئية 
 لنظام البيئ ل

4 2 2 

عوامس االقت ار 
 الحيوى 

االقت ار التناسل  
 او االنتاج  

4 2 2 

االقت ار البقائ  
Survival 
Potential 

4 2 2 

الهجرة واالنتشار 
 والتوزيع

4 2 2 

العالقات المثمرة 
  التعاونية 

4 2 2 

العالقات الغذائية 
بين مجاميع 
 الكائنات الحية

4 2 2 

مة عوامس المقاو 
 البيئية

 العوامس الحيوية
4 2 2 

ت خس االنسان ف  
النظم البيئية 

4 2 2 



                             

  

 

 والتلوث
عوامس المقاومة 
 البيئية

العوامس الفيزيقية 
 "الحرارة"

4 2 2 

مظاهر تاثير 
درجات الحرارة 
 عل  الحشرات

4 2 2 

الرطوبة وسرعة 
الرياح والضغط 
 الجوى 

4 2 2 

التأثير المشترك 
للحرارة والرطوبة 
  عل  الحشرات

4 2 2 

االضطرابات البيئية 
 أو الكوارث البيئية  

4 2 2 
 

 أساليب التعليـــم و التعلــــم :  -5

 

 

 محاضرات -1
 التعلم الذات  -2
 مناقشات -3
 دروس عملية -4
 زيارات مي انية -5

ــــم  -6 ــــم و التعلـــ أســـاليب التعليــ

ذوى القدرات المحـدود   للطـــالب

 : 
 ال يوج 

 تقـويــم الطـــالب : -7
 األساليب المستخدمـة  –أ 

 
   
 إختبارات شفهية -1     
                                   امتحان تحريري  -2     
 إختبارات عملية                               -3     
 مهامات أداء –4      



                             

  

 

 التوقيـــت  -ب

 

 

 
 8األسبوع                                    دوري امتحان 
 14األسبوع                                 الشفوي  االمتحان
 15األسبوع                                 العمل  االمتحان
 16األسبوع                                 النهائ  االمتحان

 ت توزيع الدرجـــا -جــ

 
 % 10                                دوري      امتحان 

 % 60امتحان نهاية الترم                                 
 %10االمتحان الشفوي                                   
 %20االمتحان العمل                                    

 % 100                        المجموع                   
 قائمة الكتـــب و الـ راسيـــة و المـــراجـــع :   -8
 مـــذكـــــرات  -أ

 
 ال يوج 
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