
 

 

 

 

 مقرر بيئة و انتشار اآلفات الزراعية في المناطق الصحراوية .

 

 ماجستير التنمية المتواصلة للبيئة :البرنامج أو البرامج التي يقدم من خاللها المقرر

 : اختياري امجللبر اختياريأم إجباري عنصر 

 مشروعاتها وإدارة:  التنمية المتواصلة للبيئة   القسم الذي يقدم البرنامج

 مشروعاتها وإدارة:  التنمية المتواصلة للبيئة  القسم الذي يقدم المقرر

 :  ماجستير السنة الدراسية/ المستوى

 تاريخ اعتماد المواصفات

 )أ(  البيانات األساسية

   آلفات الزراعية في المناطق الصحراوية بيئة وانتشار االعنوان:

 DE044 الكود:             

  1المحاضرة: 2 :الساعات التدريسية 

   2العملي: :رشاد الخاصحصص اإل

 )ب(  البيانات المهنية

 األهداف العامة للمقرر (1
 الزراعية واليات انتشارها. باآلفاتبالمفاهيم و المعارف المتعلقة  اإللمام

  مل البيئة المؤثرة على انتشار اآلفات الزراعيةدراسة  العوا
  0التعرف على تأثير اآلفات على البيئة الزراعية 

 في بيئتها . اآلفاتوالتقنيات التكنولوجية لقمع أعداد  اآللياتالتوصل إلى أفضل 
 الزراعية . لآلفاتالسلبية  اآلثارمواكبة التطورات العلمية المتعلقة بتقليل 

 الزراعية في البيئات المختلفة. اآلفاتت المهنية و التطبيقية التي تحد من انتشار اكتساب المهارا
 .باآلفات ألعدويوانتشار  اإلصابةالتعرف علي ميكانيكية حدوث 

الزراعية والحد من تأثيراتها  اآلفاتالتعرف علي القوانين و التشريعات الخاصة بمنع انتشار  
  يئي والتوائم بين المفردات البيئيةالسلبية والمحافظة على التوازن الب

 النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر (2
 

 

مدينة جـــامعة 

 السادات 

معهد الدراسات والبحوث 

 البيئية

قسم التنمية المتواصلة 

 للبيئة

 

 مخرجات التعلم للمقرر مخرجات التعلم للبرنامج المجال
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عرف النظريات البيئية المحلية والدولية المتعلقة بمجال ي2/1/1

 تنمية البيئة.
شار وإدارة اآلفات في يفسر المفاهيم والمعارف المتعلقة بانت 2/1/1/1

 0البيئة الزراعية 

يحدد عالقة انتشار وتوزيع وهجرة الحشرات بالتنمية  2/1/4/1 ستنتج أدوات ومؤشرات التنمية البيئية.ي2/1/4
  الزراعية .

يذكر طرق تكاثر الحشائش وتأثيرها على استدامة الموارد  2/1/4/2
 النباتية 

ق المنهجي   ة المتقدم   ة ف     التط   ترات العلمي   ة والط   ر دديع   2/1/5

 مجال التنمية المستدامة للبيئة.

العوامل البيئية المحددة النتشار اآلفات الزراعية)حشرية  يعدد2/1/5/1
 ( ، نباتية ،مرضية

 يستدل علي ميكانيكية حدوث ألعدوي باإلمراض النباتية 2/1/5/2

عدد التقنيات التكنولوجية الحديثة والطرق المنهجية ي2/1/5/3
 المستخدمة في منع انتشار اآلفات.



 

 

 

 
 المحتويات(3

عدد   الموضوع

ساعات 

 المقرر

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 

 هجرة في الحشرات .قابلية التكاثر وال
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 

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

2 1 2 

ة 
ني
ه
لذ

 ا
ت

را
ها

لم
ا

 

يحلل المعلومات البيئية المختلفة وتوظيفها فى حل 2/2/1

 .بأسلوب علميالمشكالت البيئة 

  

آلفات ا منع انتشارناقش االليات المقترحة لي2/2/1/1
الحشرات واألمراض النباتية وفقا للطرق -الزراعية)الحشائش 

 المنهجية الحديثة.
 يصنف اآلفات الزراعية بإتباع الطرق المنهجية الحديثة. 2/2/1/2
يفرق بين أعراض اإلصابة باآلفات )الحشرية والمرضية( 2/2/1/3

 بناء علي القواعد العلمية المدروسة

المناسبة حلتل ال يجادإلالمشكالت البيئية ناقش ي 2/2/2

  لها.

يات الواجب إتباعها يربط بين أسباب انتشار اآلفات و اآلل  2/2/2/1 
 لقمع أعدادها.

بناءا علي  اآلفاتيستنتج التوقيت المناسب لمكافحة  2/2/2/2
  اإلصابةمؤشرات التنبؤ بحدوث 
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المهارات المختلفة لضمان التنمية المستدامة  طبق ي2/3/1

 للمتارد البيئية

 . يةيطبق برامج المكافحة المتكاملة لآلفات الزراع2/3/1/1
 يقيس المؤشرات السلبية لآلفات الزراعية في البيئة.  2/3/1/2

فى المجال  األداءيحدد الطرق واألدوات المناسبة لتعظيم  2/3/4
  .البيئي

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

غالل األمثل يحلل  العالقة بين االنتشار الوبائي لآلفات و االست 2/3/4/2
 الطبيعية ألعدائها
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بفاعلية بمختلف الطرق للتغلب على الحواجز  يتواصل2/4/1

 الطبيعية للتفاعل مع الزمالء والمجتمع بإيجابية. 

لمواكبة التطورات العلمية في مع االخرين بفاعلية  يتتاصل4/1/1//2
 موضوع الدراسة

ر المختلفة للمعلومات لوضع حلول يستخدم المصاد  2/4/6

 إبتكارية للقضايا البيئية.

يستخدم المصادر المتنوعة للمعلومات لجمع المادة العلمية   2/4/6/1
 لموضوع الدراسة

و الطرق العلمية لتميز  ةيستخدم اآلليات التكنولوجي 2/4/6/2
 اإلصابات الحشرية و المرضية في المعمل.

الوقت بكفاءة ويستوعب  ويدير ل بروح الفريقيعم 2/4/7  

 تبادل األدوار بين القيادات

 أثناء التطبيقات العملية.عمل في فريق ي2/4/7/1



 

 

 

 Weed reproduction .                     2 1 2.ً    تكاثر الحشائش

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

2 1 2 

 العوامل البيئية المسببة للمرض النباتي . 
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 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (موضوعات المقرر4
 

رقم 
 الموضوع

 األسبوع المتضتع

 تقسيم اآلفات الزراعية . 1
Classification of agriculture pests .                      

    

 األول

 العوامل البيئية المحددة لنمو وتكاثر اآلفات الحشرية .  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 .    

        

 ي عشرالحاد

 انتشار مسببات األمراض النباتية . 12
Plant pathogens dispersal .                                    

       

 الثاني عشر

 أعراض وعالمات المرض النباتي . 13
Symptoms of plant disease .                                  

       

 الثالث عشر

 النباتية . ضاألمراعالقة البيئة ب  14
Environment and plant disease .                          

        

 الرابع عشر



 

 

 
 (موضوعات المقرر و ما تحققه من نواتج تعلم4

رقم 
 الموضوع

 ما يحقق األسبوع المتضتع

 من نتاتج التعلم    

 تقسيم اآلفات الزراعية . 1
Classification of agriculture pests .                 

 2/2/1/2-2/1/1/1 األول
-2/4/1/1 

 العوامل البيئية المحددة لنمو وتكاثر اآلفات الحشرية .  2
Environmental factors limit to  development and 

reproductive of insects  . 

 2/2/1/1-2/1/5/1 الثاني
-2/2/2/1 

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

          

 2/2/2/1--2/1/1/1 الثالث

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

        

 2/2/2/1-2/1/4/1-2/1/1/1 الرابع

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

-2/2/2/2-2/1/1/1 الخامس
2/3/1/2-2/3/4/1-2/4/6/2 

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

 . دارة المتكاملة لآلفات اإلنظام 

   Integrated  pest management system                  

  

 2/2/1/1-2/1/5/3 السادس
2/2/2/2-2/3/4/2-2/4/1/1 

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

  2/3/4/2-2/2/2/1-2/2/1/1 السابع

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

-2/2/2/2-2/2/1/2 الثامن

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

                        . Weed reproduction.ً    تكاثر الحشائش 9

        

 2/1/4/2 التاسع

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

. 

 2/2/1/1-2/1/1/1 العاشر

2/1/5/1 

 

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

      

 2/2/1/1-2/1/5/1 الحادي عشر

 انتشار مسببات األمراض النباتية . 12
Plant pathogens dispersal .                                     

      

 -2/1/5/2-2/1/1/1 الثاني عشر

 أعراض وعالمات المرض النباتي . 13
Symptoms of plant disease .                                    

     

-2/2/1/3-2/1/5/2 الثالث عشر

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

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

 النباتية . ضعالقة البيئة باألمرا  14
Environment and plant disease .                            

      

 2/4/1/1-2/2/2/2-2/2/2/1 الرابع عشر



 

 

 

 

 (العالقة بين المقرر والبرنامج:5

 

المع     ايير األياديمي     ة للبرن     امج 

 تحقيقهابالمقرر قتم الت  يو

 المعايير األياديمية القياسية

 المعرفة والفهم

 

 المهارات الذهنية

 

لمهارات المهنية ا

 والعملية

المهارات العامة والقابلة 

 للنقل

2/1/1-2/1/4 

2/1/5 

 

2/2/1 – 2/2/2 

 

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

 

 ( مصفوفة مضاهاة مخرجات التعلم مع موضوعات المقرر6

 مخرجات التعلم للمقرر متضتعات المقرر
 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
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المعرفة و ا
لفهعم

 

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

   x           2/1/4/1  يحدد عالقة انتشار وتوزيع وهجرة الحشرات
 بالتنمية الزراعية

        x      2/1/4/2امة يذكر طرق تكاثر الحشائش وتأثيرها على استد
 الموارد النباتية

 x        x x    2/1/5/1العوامل البيئية المحددة النتشار اآلفات  يعدد
 ( الزراعية)حشرية ، نباتية ،مرضية

           x x  2/1/5/2  يستدل علي ميكانيكية حدوث ألعدوي باإلمراض
 النباتية

     x         2/1/5/3 ثة والطرق يعدد التقنيات التكنولوجية الحدي
  المنهجية المستخدمة في منع انتشار اآلفات.

 x    x x   x x    2/2/1/1ت ناقش االليات المقترحة لمنع انتشار االفاي
وفقا (الحشرات واألمراض النباتية -الزراعية)الحشائش 

 للطرق المنهجية الحديثة.

ت الذهنية
المهارا

 

x      x x     x  2/2/1/2عية بإتباع الطرق المنهجية يصنف اآلفات الزرا
 الحديثة ذات األهمية االقتصادية في مجال المكافحة الحيوية.

    x        x  2/2/1/3 يفرق بين أعراض اإلصابة باآلفات )الحشرية
 والمرضية( بناء علي القواعد العلمية المدروسة

 x x x   x       x  2/2/2/1 ليات الواجب يربط بين أسباب انتشار اآلفات و اآل
 إتباعها لقمع أعدادها.

    x x  x      x 2/2/2/2 يستنتج التوقيت المناسب لمكافحة اآلفات بناءا
 علي مؤشرات التنبؤ بحدوث اإلصابة

     x         2/3/1/1يطبق برامج المكافحة المتكاملة لآلفات الزراعية . 

ت
المهارا

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
 األمثل ألعدائها الطبيعية

 

x     x        x 2/4/1/1لمواكبة التطورات العلمية آلخرين تواصل بفاعلية مع اي
ت العامة  في موضوع الدراسة

المهارا
و المنقولة

 

 

ت
المهارا

 
العامة  

والمنقولة
 

    x   x     x  2/4/6/1   يستخدم المصادر المتنوعة للمعلومات لجمع المادة
 العلمية لموضوع الدراسة

    x        x  2/4/6/2و الطرق العلمية لتميز  ةيستخدم اآلليات التكنولوجي
 اإلصابات الحشرية و المرضية في المعمل.

    x   x     x  2/4/7/1 العمل في فريق  أثناء التطبيقات العملية. يستطيع 



 

 

 

 طرق التعليم والتعلم: (7
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المعرفه و 

 الفهم

2/1/1/1 x        x      

2/1/4/1 x        x      

2/1/4/2 x x       x      

2/1/5/1 x x             

2/1/5/2 x x         x    

2/1/5/3 x x         x    

المهارات 

 الذهنيه

2/2/1/1  x    x  x   x    

2/2/1/2  x  x      x     

2/2/1/3  x         x    

2/2/2/1   x x   x      x   

2/2/2/2   x   x      x   

ات المهار

 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         

المهارات 

 العامة

2/4/1/1        x    x   

2/4/6/1     x   x x   x   

2/4/6/2  x      x   x    

2/4/7/1    x         x  

 :تج التعلم المستهدفةنوا(طرق التقويم ل8

 للمقررنتاتج التعلم المستهدفة 

 طرق التقتيم

االختبار 
 التحريرى

االختبار 
 الشفوى

االختبار 

 العمل 

أعمال 
 السنة

 و الفهم المعرفة

2/1/1/1 x x   

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

2/1/5/3 x   x 

 الذهنيةالمهارات 

2/2/1/1    x 

2/2/1/2 x  x  

2/2/1/3   x  

2/2/2/1 x    

2/2/2/2 x    

 والعملية المهارات المهنية

2/3/1/1 x  x  

2/3/1/2 x  x  

2/3/4/1   x  



 

 

 

 للمقررنتاتج التعلم المستهدفة 

 طرق التقتيم

االختبار 
 التحريرى

االختبار 
 الشفوى

االختبار 

 العمل 

أعمال 
 السنة

2/3/4/2 x    

 المهارات العامة والمنقتلة

2/4/1/1    x 
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