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 (ب)  البيانات المهنية
 األهداف العامة للمقرر )1

 نتشارها.الزراعية واليات ا باآلفاتبالمفاهيم و المعارف المتعلقة  اإللمام
  انتشار اآلفات الزراعية حدده لنمو و تكاثر ودراسة  العوامل البيئة الم

  0التعرف على تأثير اآلفات على البيئة الزراعية 
 في بيئتها . اآلفاتلقمع أعداد الحديثة الغير تقليدية والتقنيات التكنولوجية  اآللياتالتوصل إلى أفضل 

 الزراعية . لآلفاتالسلبية  اآلثارالمتعلقة بتقليل لمنهجية و الطرق امواكبة التطورات العلمية 
الي مستوي الضرر الزراعية  ون وصول االفات دول اكتساب المهارات المهنية و التطبيقية التي تح

 في البيئات المختلفة.االقتصادي 
 .باآلفات ألعدويوانتشار  اإلصابةالتعرف علي ميكانيكية حدوث 

الزراعية والحد من تأثيراتها  اآلفاتالتشريعات الخاصة بمنع انتشار  التعرف علي القوانين و 
  السلبية والمحافظة على التوازن البيئي والتوائم بين المفردات البيئية

 النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر )2
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ت الالزمة لتنمية واستدامة الموارد المعلوما وضح ي2/1/1
 .    الطبيعية .

يفسر المفاهيم والمعارف المتعلقة بانتشار وإدارة اآلفات في  2/1/1/1
 0البيئة الزراعية 

العوامل البيئية المحددة النتشار اآلفات الزراعية(حشرية  يعدد2/1/1/2
 ) ، نباتية ،مرضية

 مراض النباتيةميكانيكية حدوث ألعدوي باإلناقش ي 2/1/1/3
عدد التقنيات التكنولوجية الحديثة والطرق المنهجية ي2/1/1/4

 المستخدمة في منع انتشار اآلفات.
يدرك مدى مساهمة موضوع الدراسة لتنمية المعرفة 2/1/6

 وحل المشاكل في البيئة المحيطة.
 

يحدد عالقة انتشار وتوزيع وهجرة الحشرات بالتنمية  2/1/6/1
  الزراعية .

يذكر طرق تكاثر الحشائش وتأثيرها على استدامة الموارد  2/1/6/2
 النباتية 



 
 المحتويات)3

عدد  الموضوع
 الساعات

حصص  محاضرة
 /عمليإرشاد

 تقسيم اآلفات الزراعية .
Classification of agriculture pests .                          

2 1 2 

 العوامل البيئية المحددة لنمو وتكاثر اآلفات الحشرية . 
Environmental factors limit to  development and 
reproductive of insects  . 

2 1 2 

 التوزيع واالنتشار في الحشرات . -التجمع
Insects dispersal  distribution and aggregation .    . 

2 1 2 

 قابلية التكاثر والهجرة في الحشرات .
Reproductive potential and insects migration . 

2 1 2 

 العالقة بين الحشرات  والمحاصيل . 
The relationship between insects  and crops .   

2 1 2 

 .  مكافحة اآلفات الحشرية والتوازن البيئي
Pest and environmental balance .                        

 دارة المتكاملة لآلفات . اإلنظام 
   Integrated  pest management system                      
        

2 1 2 

 تأثير الحشائش على النظام البيئي .
Effect of weed on ecosystem .    

2 1 2 

 شائش والمحاصيل . العالقة بين الح
The relationship between weed and crops .   

2 1 2 

 Weed reproduction .                     2 1 2.ً    تكاثر الحشائش
 2 1 2 عالقة الحشائش بانتشار اآلفات الحشرية واألمراض النباتية . 
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المعرفة والفهم على المشاكل المعقدة وظف ي2/6/ 2
والمتعددة األبعاد في سياقات مألوفة وغير مألوفة 

بغرض إجالء الرؤى وتقديم الحلول ومقترحات غير 
 نمطية .

-آلفات الزراعية(الحشائش من انتشار ا برامج للحديصمم 2/2/6/1
 الحشرات واألمراض النباتية وفقا للطرق المنهجية الحديثة.

 يصنف اآلفات الزراعية بإتباع الطرق المنهجية الحديثة. 2/2/6/2
يفرق بين أعراض اإلصابة باآلفات (الحشرية والمرضية) 2/2/6/3

 بناء علي القواعد العلمية المدروسة
ليات وأدوات بشان عملية االستدامة آ حددي 2/2/7

وتقييم اآلثار  بغرض الحفاظ على الموارد الطبيعية 

 البيئية المحتملة 

يربط بين أسباب انتشار اآلفات و اآلليات الواجب إتباعها   2/2/7/1 
 لقمع أعدادها.

بناءا علي  اآلفاتيستنتج التوقيت المناسب لمكافحة  2/2/7/2
  صابةاإلمؤشرات التنبؤ بحدوث 
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المتكاملة  دارة برامج االاالتجاهات الحديثة  للتطبيق تقن ي2/3/1/1 تصميم نظم اإلدارة  البيئية وتقييم األثر البيئيتقن ي2/3/1
 . لآلفات الزراعية

 يقيس المؤشرات السلبية لآلفات الزراعية في البيئة.  2/3/1/2
يميز أعراض اإلصابة باآلفات الحشرية على الحاصالت  2/3/4/1 إلدارة البيئيةيعظم العائد من تطبيق نظم ا 2/3/4

 .الزراعية
يحلل  العالقة بين االنتشار الوبائي لآلفات و االستغالل األمثل  2/3/4/2

 الطبيعية ألعدائها
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0B2/4/1ثقافة الحفاظ على البيئة وتنميتها  يساهم في نشر

 ة لمواردها المختلفة.واالستدام

لمواكبة التطورات العلمية في ع االخرين تواصل بفاعلية مي2/4/1/1
 موضوع الدراسة

1B2/4/4 مصادر المعلومات (نصية ولفظية وعددية  ينوع

 .وبيانية).

يستخدم المصادر المتنوعة للمعلومات لجمع المادة العلمية   2/4/4/1
 لموضوع الدراسة

و الطرق العلمية لتميز  ةالتكنولوجي يستخدم اآلليات 2/4/4/2
 اإلصابات الحشرية و المرضية في المعمل.

 العمل في فريق كفرد وعضو وقائد يقدر 2/4/5  
 أثناء التطبيقات العملية.في فريق  عمل ي2/4/5/1



Weed and insect pest , plant pathogen  dispersal . 
 مل البيئية المسببة للمرض النباتي . العوا

Environmental factors caused plant diseases . 
2 1 2 

 انتشار مسببات األمراض النباتية . 
Plant pathogens dispersal .                                   

2 1 2 

 أعراض وعالمات المرض النباتي . 
Symptoms of plant disease . 

2 1 2 

 النباتية .  ضعالقة البيئة باألمرا
Environment and plant disease . 

2 1 2 

 



4 
 )موضوعات المقرر و ما تحققه من نواتج تعلم4

 )موضوعات المقرر4
 

رقم 
 الموضوع

 األسبوع الموضوع

 تقسيم اآلفات الزراعية . 1
Classification of agriculture pests .                      
    

 األول

 ر اآلفات الحشرية . العوامل البيئية المحددة لنمو وتكاث 2
Environmental factors limit to  development 
and reproductive of insects  . 

 الثاني

 التوزيع واالنتشار في الحشرات . -التجمع 3
Insects dispersal  distribution and aggregation . 

           

 الثالث

 قابلية التكاثر والهجرة في الحشرات . 4
Reproductive potential and insects migration .   

      

 الرابع

 العالقة بين الحشرات  والمحاصيل .  5
The relationship between insects  and crops .   

 الخامس

 مكافحة اآلفات الحشرية والتوازن البيئي .  6
Pest and environmental balance .                        

 دارة المتكاملة لآلفات . اإلنظام 
   Integrated  pest management system                
              

 السادس

 تأثير الحشائش على النظام البيئي . 7
Effect of weed on ecosystem .    

 السابع

 العالقة بين الحشائش والمحاصيل .  8
The relationship between weed and crops .   

 الثامن

                      . Weed reproduction.ً    تكاثر الحشائش 9
          

 التاسع

 عالقة الحشائش بانتشار اآلفات الحشرية واألمراض النباتية .  10
Weed and insect pest , plant pathogen  dispersal 
. 

 العاشر

 العوامل البيئية المسببة للمرض النباتي . 11
Environmental factors caused plant diseases .    

        

 الحادي عشر

 انتشار مسببات األمراض النباتية . 12
Plant pathogens dispersal .                                    

       

 الثاني عشر

 أعراض وعالمات المرض النباتي . 13
Symptoms of plant disease .                                  

       

 الثالث عشر

 النباتية . ضعالقة البيئة باألمرا  14
Environment and plant disease .                          
        

 الرابع عشر

رقم 
 الموضوع

 ما يحقق األسبوع الموضوع
 من نواتج التعلم    

 تقسيم اآلفات الزراعية . 1
Classification of agriculture pests .                 

 2/2/1/2-2/2/6/1-2/1/1/1 األول
-2/4/1/1 

 2/1/6/2 الثاني العوامل البيئية المحددة لنمو وتكاثر اآلفات الحشرية .  2



 
U5:العالقة بين المقرر والبرنامج( 
 المعايير األكاديمية القياسية 

 المعرفة والفهم
 

 المهارات الذهنية
 

المهارات المهنية 
 والعملية

ارات العامة المه
 والقابلة للنقل

المع����������������������ايير 
األكاديمي�����������������ة 

الت���ى وللبرن���امج 
المق������رر ق������وم ي
 تحقيقهاب

2/1/1 
2/1/6 

 
 

2/2/6  
2/2/7 

2/3/1 
2/3/4 
 

2/4/1 
2/4/4 
2/4/5 
 

 
U6مصفوفة مضاهاة مخرجات التعلم مع موضوعات المقرر ( 

Environmental factors limit to  development and 
reproductive of insects  . 

-2/2/7/1 

 التوزيع واالنتشار في الحشرات . -التجمع 3
Insects dispersal  distribution and aggregation .  

          

 -2/2/6/1-2/1/1/1 الثالث
-2/2/7/1 

 قابلية التكاثر والهجرة في الحشرات . 4
Reproductive potential and insects    migration . 
        

 2/2/7/1-2/1/6/1-2/1/1/1 الرابع

 العالقة بين الحشرات  والمحاصيل .  5
The relationship between insects  and crops  

-2/2/7/2-2/1/1/1 الخامس
2/3/1/2-2/3/4/1-2/4/4/2 

 مكافحة اآلفات الحشرية والتوازن البيئي .  6
Pest and environmental balance .                        

 دارة المتكاملة لآلفات . اإلنظام 
   Integrated  pest management system                  
  

-2/2/7/2-2/1/1/4 السادس
2/3/4/2-2/4/1/1 

2/2/6/1 

 تأثير الحشائش على النظام البيئي . 7
Effect of weed on ecosystem .    

  2/3/4/2-2/2/2/1-2/2/6/1 السابع

 ن الحشائش والمحاصيل . العالقة بي 8
The relationship between weed and crops .   

-2/2/7/2-2/2/6/2 الثامن
2/3/4/1-2/4/5/1 

                        . Weed reproduction.ً    تكاثر الحشائش 9
        

 2/1/6/2 التاسع

 عالقة الحشائش بانتشار اآلفات الحشرية واألمراض النباتية .  10
Weed and insect pest , plant pathogen  dispersal 
. 

 2/1/1/2-2/1/1/1 العاشر
 

 العوامل البيئية المسببة للمرض النباتي . 11
Environmental factors caused plant diseases .      

      

 -2/1/1/2 الحادي عشر

 انتشار مسببات األمراض النباتية . 12
Plant pathogens dispersal .                                     

      

 -2/1/1/3-2/1/1/1 الثاني عشر
2/2/6/1 

 أعراض وعالمات المرض النباتي . 13
Symptoms of plant disease .                                    

     

-2/2/1/3-2/1/1/3 الثالث عشر
2/3/4/1-2/4/5/1-
2/4/4/1-2/4/4/2 

 النباتية . ضلبيئة باألمراعالقة ا  14
Environment and plant disease .                            
      

 2/4/1/1-2/2/7/2-2/2/7/1 الرابع عشر

 مخرجات التعلم للمقرر موضوعات المقرر
 



7( U:طرق التعليم والتعلم 

 
نواتج التعلم 
المستهدفة 

للمقرر
 

 والتعلم أنشطة التعليم طرق التعليم والتعلم
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المعرفه و 
 الفهم

2/1/1/1 x        x      
2/1/1/2 x x          x   
2/1/1/3 x x         x    
2/1/1/4 x x       x      
2/1/6/1 x     x   x      
2/1/6/2 x x       x  x    

المهارات 
 

2/2/6/1  x      x   x    

 األسبوع

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

المعرفة و الفهعم
 

X  X X X     X  X   2/1/1/1  يفسر المفاهيم والمعارف المتعلقة بانتشار وإدارة
 0اآلفات في البيئة الزراعية 

 X        X X    2/1/1/2العوامل البيئية المحددة النتشار اآلفات  يعدد
 ) الزراعية(حشرية ، نباتية ،مرضية

           X X  2/1/1/3 ميكانيكية حدوث ألعدوي باإلمراض النباتيةناقش ي 
     X         2/1/1/4 يعدد التقنيات التكنولوجية الحديثة والطرق

  المنهجية المستخدمة في منع انتشار اآلفات.
   X           2/1/6/1  يحدد عالقة انتشار وتوزيع وهجرة الحشرات

 بالتنمية الزراعية
        X      2/1/6/2 يذكر طرق تكاثر الحشائش وتأثيرها على استدامة

 الموارد النباتية
X    X   X X    X  2/2/6/1 آلفات الزراعية(الحشائش برامج للحد من انتشار ايصمم

 الحشرات واألمراض النباتية وفقا للطرق المنهجية الحديثة.-

المهارات الذهنية
       X     X   2/2/6/2ف اآلفات الزراعية بإتباع الطرق المنهجية يصن

 الحديثة ذات األهمية االقتصادية في مجال المكافحة الحيوية.
    X        X  2/2/6/3 يفرق بين أعراض اإلصابة باآلفات (الحشرية

 والمرضية) بناء علي القواعد العلمية المدروسة
 X X X   X       X  2/2/7/1 ر اآلفات و اآلليات الواجب يربط بين أسباب انتشا

 إتباعها لقمع أعدادها.
    X X  X      X 2/2/7/2 يستنتج التوقيت المناسب لمكافحة اآلفات بناءا

 علي مؤشرات التنبؤ بحدوث اإلصابة
     X         2/3/1/1يطبق برامج المكافحة المتكاملة لآلفات الزراعية . 

المهارات
 

المهنية والعملية
 

    X         X 2/3/1/2  يقيس المؤشرات السلبية لآلفات الزراعية في
 البيئة.

    X        X  2/3/4/1   يميز أعراض اإلصابة باآلفات الحشرية على
 الحاصالت الزراعية.

     X X       X 2/3/4/2  يحلل  العالقة بين االنتشار الوبائي لآلفات و االستغالل
 ةاألمثل ألعدائها الطبيعي

X     X        X 2/4/1/1لمواكبة التطورات العلمية ع االخرين تواصل بفاعلية مي
المهارات العامة  في موضوع الدراسة

و المنقولة
 

 
        X   X     X  2/4/4/1   يستخدم المصادر المتنوعة للمعلومات لجمع المادة

 العلمية لموضوع الدراسة
    X        X  2/4/4/2و الطرق العلمية لتميز  ةيستخدم اآلليات التكنولوجي

 اإلصابات الحشرية و المرضية في المعمل.
    X   X     X  2/4/5/1في فريق  أثناء التطبيقات العملية. عمل ي 



2/2/6/2  x        x     
2/2/6/3  x         x    
2/2/7/1   x x         x   
2/2/7/2   x   x  x    x   

المهارات 
 مهنية ال

2/3/1/1  x      x    x   
2/3/1/2   x        x    
2/3/4/1  x         x    
2/3/4/2  x  x        x   

المهارات 
 العامة

2/4/1/1        x       
2/4/4/1     x   x       
2/4/4/2  x      x   x    
2/4/5/1    x           

 
U8نواتج التعلم المستهدفةل )طرق التقويم: 

 للمقررنواتج التعلم المستهدفة 

 طرق التقويم
االختبار 
 التحريرى

االختبار 
 الشفوى

االختبار 
 العملى

أعمال 
 السنة

 و الفهم المعرفة

2/1/1/1 x x   

2/1/1/2 x x   
2/1/1/3 x    

2/1/1/4 x   x 
2/1/6/1 x   x 
2/1/6/2 x x   

 ذهنيةالالمهارات 

2/2/6/1    x 

2/2/6/2 x  x  

2/2/6/3   x  

2/2/7/1 x   x 

2/2/7/2 x   x 

 المهارات المهنية

2/3/1/1 x  x  

2/3/1/2 x  x  

2/3/4/1   x  

2/3/4/2 x   x 

 المهارات العامة والمنقولة

2/4/1/1    x 

2/4/4/1    x 

2/4/4/2    x 

2/4/5/1    x  
 

U9الوزن النسبي لكل تقييمول الزمنى للتقيم و) الجد 
 

 زمن التقييم الوزن النسبي/ تقييم طرق التقيم
بعد نهاية األسبوع الخامس  %60 األختبار التحريري  النهائى

 عشر



 األسبوع الخامس عشر %15 األختبار الشفوي النهائى
-األختبار متعددة ألعمال السنة (تقيم المشاريع

مناقشات قصيرة خالل  –تقدمية عروض  – والتقارير
 المحاضرة ....)

15% 
من األسبوع الثالث الي 

 األسبوع الثالث عشر

 الرابع عشر 10 التقيم العملي لنهاية الفصل الدراسى
 األجمالى 100% 

 
 قائمة المراجع)01

 
 ) مبادئ علم بيئة الحشرات(الدار العربية للنشر و التوزيع)2000د/محمد محمد الشاذلي   (
)اآلفات النباتية والحيوانية وعالقتها باإلنسان والحيوان وطرق 2000د/عبد العزيز المنشاوى(

 مكافحتها (منشأة المعارف باألسكندرية)    
و مكافحتها (دار الكتاب الحديث)            ة)أفات محاصيل الفاكه2000د/هالل أحمد ( –د / إبراهيم سليمان 
 و الزينة(دار الكتاب الحديث)          ر)أفات محاصيل الخض2000أحمد (د/هالل  –د / إبراهيم سليمان 

        (المكتبة األكاديمة)ألمكافحه البيولوجية في اآلفات الزراعية .  )1997(أ. د / محمد فؤاد توفيق .
(دار الكتب )الزراعة العضوية بين النظرية و التطبيق2004أ.د/توفيق حافظ عبد المعطي (

 2024/2004االيداع  المصرية)رقم
المكافحة البيولوجية  )2011(ناصر سعيد مندورد/عوض أحمد سرحاند/-كمال توفيق عوض هللا/د

 (المكتبة األكاديمة)
المنظومة العلمية و التطبيقية الستيراتيجية اإلدارة المتكاملة )2007أ.د/عبد العزيزبو العال خضر(

 58861/2007ة) رقم االيداع (المطبعة الزراعية بوزارة الزراعألفأت القطن 
االفات الحشرية الهامة التي تصيب بعض الحاصالت الحقلية االساسية في مصر (استكشاف و 

 )2008مكافحة) ا.د/خيري عبده موافي (
( االدارة العدد الثامن –المجلد األول  –عالم الفكر الزراعي )2008ا.د محمد مصطفي الجارحي (

 12514ي الصيد الدقي ) رقم االيداع العامة للثقافة الزراعية /ناد
 (الدارالعربية للنشر و التوزيع)فيروسية ومسبباتهاأمراض النبات ال )2005أ/د  محمد أحمد عوض(

 )2002علم البيئة النباتية                  د/كمال حسين شلتوت(
 Economicآلفات ومجلة الجمعية المصرية للمكافحة البيولوجية ل مجالت دورية، مواقع إنترنت -6-4

Entomology    
 اإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم )8

 قاعة المحاضرات , أجهزة العرض  ،المعمل ،المزرعة و مكتبة
 

 منسق المقرر: د/أماني محمد عبد العال رزق
 

 د/أماني محمد عبد العال رزق القائم بالتوصيف:
 

 د/أماني محمد عبد العال رزق   التنقيح والمراجعة:
 

 د/ صبري شاهين منصورمنسق البرنامج: 
 الشناوي المراجع الداخلي:د/محمد 

 
 د/أماني محمد عبد العال رزق درئيس القسم:

 
 2013/    12/   21التاريخ:  
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