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البيئة

 :مكافحــة اافــات وحمايــة عدد الوحدات الدراسية  :نظرى 2 :

 - 2هدف المقــــــرر :

إعطــا خلفيــة للطال ـ

عــف وتــاب

عملى 1 :

ونرجي ـ

اضنســاة واضع ــا واضجهــز

المختلفــة داخ ــر جس ــم الحشــر ة واعط ــا فك ــر للطالـ ـ

عــف ج ــدار جس ــم الحش ــر

ومكونـات ووتيفـة جــر مكـوم مـف مكونــات جسـم الحشـر ة جمــا أم المقـرر مصــمم
كى يعى الطال

أهم النظم الفرمونية والهرمونية داخر جسم لحشر .

 -3المستهدف مف ندريس المق ــرر :
أ  -المعلومـــات و المفــاهيـم :

 -1يعرف المتعلم مبادئ وأسس فسيولوجى الحشرات خاصة نرجي

اانساة

وااع ا وااجهز المختلفة داخر جسم الحشر .
 -2يعرف المتعلم ااجهز المختلفة ونرجي

جدار الاسم.

 -3يعرف المتعلم اافكار المتعلقة بهيكر الاسم الخارجى والنظم الفرمونية
والهرومونية فى الحشرات.

ب -المهــــارات الذهنيـــة :

 -1يستخدم المتعلم المعلومات النظرية في حر المشكالت التي قد يواجهها
أثنا إج ار ناارب فسيولوجية على بعض الحشرات .
 -2يحلر المتعلم العوامر الفيزيابية مثر الحرار والرطوبة وعالقتها بالتغيرات
الفسيولوجية والبيوجيميابية باسم الحشرات ونشاطانها المختلفة ودور حيانها .

جــــــ  -المهــــــــــارات المهنيــــــــــة  -1يميز المتعلم ااجهز وااع ا واانساة المختلفة داخر جسم الحشر .
الخاصــــــة بالمقـــــــــرر :

 -2يستخدم المتعلم اادوات المختلفة لتربية الحشرات وإج ار

التاارب

الفسيولوجية عليها استخداما صحيحا.
 -3يقيم المتعلم نأثير بعض منظمات النمو الحشرية والفرمونات والهرمونات

والمبيدات على وتاب

أع ا الحشرات ونشاطانها.

 -4يصمم المتعلم ناربة فسيولوجية وياريها ويامع بيانانها ويحللها ويقدم
ويناقش نقرير عنها مدعم بالصور والفيديوهات على قرص مدمج .
د – المهـــارات العـامـــة :

 -1يتعامر ويتصر المتعلم مع زمالبه مف خالل العمر فى ماموعة وجيف
يتبادل معهم المعلومات .

 -2يعرض المتعلم نتابج التاارب المعملية باهاز الدانا شو ويناقش نلك
 -4محتـــوى المقــــرر :

النتابج .
الموضوع

عدد
الساعات

:

جدار الاسم

8

4

الاهاز اله مى

8

4

4

الاهاز التنفسى

4

2

2

الاهاز الدورى

4

2

2

الاهاز اضخراجى

4

2

2

الاهاز التناسلى

4

2

2

الاهاز العصبى

8

4

4

اع ا الحس فى الحشرات

4

2

2

الهرمونات الحشرية

4

2

2

Iالفرمونات الحشرية

4

2

2

دراسة مقارنة ما بيف

4

2

2

 -1محاضرات
 -2ندري

ميدانى

 -3مناقشات
 -4دروس عملية

 -6أساليا التعليــم و التعلـــــم

للطالب ذوى القدرات المحدودة

:
 -7نقـويــم الط ــالب :

عملية
4

الهرمونات والفرمونات
 -5أســاليا التعليـــم و التعلـــم

محاضر

دروس

ض يوجد

أ – األساليا المستخدمـة

 -1إختبارات شفهية

 -2امتحام نحريري
 -3إختبارات عملية
 – 4مهامات أدا

امتحام دوري

ب -التوقيـــت

جــ -توزيع الدرجـــات

ااسبوع

اضمتحام الشفوي

ااسبوع

14

اضمتحام العملي

ااسبوع

15

اضمتحام النهابي

ااسبوع

16

امتحام دوري

% 10

امتحام نهاية الترم

% 60

اضمتحام العملي

%20

الماموع

% 100

اضمتحام الشفوي

 -8قابمة الكتـ ـ

8

%10

و الـدراسي ــة و المـ ـ ارج ــع :
محاضرات نكت

أ -مـــذكـــــرات

اسبوعيا ونقدم لطلبة

ض يوجد

ب – كتــــا ملـــــزمــــة

and

جـ  -كتــــا مقتــرحـــة

physiology

Insect

2002).

Entomology and Nematology,

(Nation.

L.

James

biochemistry. Dep. Of

Univ. Florida by CRC Press LLC.
د – دوريـــــــــــات علميـــــــــــــة أو

Journal of Insect physiology.
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