
                             

  

 

 (  12نموذج رقم )  
  دمنهورجامعة 

 بدمنهور  –كليــــة الزراعة 
 قســــــــــــــــم  مكافحة اآلفات وحماية البيئة

  دراسيتوصيف مقــرر 
 بيـانـات المقـــرر  -1

)الفصــــــا الدراســــــ   الثالثــــــةالفرقــــــة:  المبيدات الحشريةأسـم المقرر :  06308مبيدات الرمز الكودى  : 
 2017/2018 الثان (

قســـــم  مكافحـــــة ا فـــــات التخصـــــ : 
 + إنتاج زراع  وحماية البيئة

  1عمل  :           2:  نظرى   عدد الوحدات الدراسية : 

 
 هدف المقــــــرر :  -2

 
دراســـة تقســـيم و  دراســـة اساســـيات  يميـــات المبيــدات الحشـــريةالطالـــ   تعريــ 

ـــدات الحشـــرية التقليديـــة يزي للمبيـــدات الحشـــرية ابولالتـــا ير الســـاي والميتـــ و المبي
 دراسة ا تجاهات الحديثة ف  مكافحة ا فات الحشريةالكيماوية و 

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

 المناسبة المبيدات واستخداي ومعايرة اختياريعرف   -1
 بيئة.الطال  سلوك وتوزيع المبيدات الحشرية ف  ال فهم  - 2 
 يعرف الطال  ا ختبارات التو سو وجية لتقييم المبيدات الحشرية -  3 

 المهــــارات الذهنيـــة :  -ب
 
 

  اآلفات مشكلة لحا الالزمة البرامج وتصميم تخطيط كيفية -1
 الطال  تقسيم المبيدات الحشرية عل  طريقة تا يرها. تحديد -2
  .ماوى والتا ير البيولوجالطال  العالقة بين التر ي  الكي تمييز -3

ــــــ  ــــــارات المهنيـــــــــــة   -جـ المهـــــ
 الخاصــــــة بالمقـــــــــرر : 

 

   اآلفاتلحا مشكلة  الالزمةتخطيط وتصميم البرامج  – 1
 المناسبة المبيدات واستخداي ومعايرة اراختب.-2 
 يولوجية  يحدد الطال  ا مكانيات المتاحة لتحضير ا فة لالختبارات الب -3 
 يتعاما الطال  مع المبيدات الحشرية من المجاميع المختلفة -4 

 المهـــارات العـامـــة :  –د 
 
 
 
 

 يعرف الطال   العما ف  مجاميع.. -1
 يعرض الطال  سيمنار. -2 
 يتعاما الطال  مع الكمبيوتر و ا نترنت -3  



                             

  

 

 محتـــوى المقــــرر :  -4
 
 
 
 

دروس  ضرمحا عدد الساعات وضوعمال
 عملية

 يميات المبيدات الحشرية  
 العضوية 

4 2 2 

الزيوت المعدنية  مبيدات  
 2 2 4 حشرية  

المبيدات الكلورينية 
 العضوية  

8 4 4 

المبيدات الفوسفورية 
 العضوية  

8 4 4 

المبيدات الكارباماتية 
 4 4 8 العضوية  

المبيدات البيرو رودية 
الطبيعية والمخلقة 

 ة  العضوي
4 2 2 

المبيدات من اصا 
 طبيع 

8 4 4 

ا تجاهات الحديثة ف  
مكافحة ا فات) 

المعقمات  –الفرمونات 
منظمات  –الكيماوية 

 مانعات التغذية( –النمو 

12 6 6 

 
 أساليب التعليـــم و التعلــــم  -5
 
 

 المحاضرة -1
 ..المناقشات-2      
 ..الدروس العملية-3      

 .تجميع المادة العملية-4       
ـــم و التعلــــــم  -6 أســاليب التعليــ

للطـــالب ذوى القـدرات المحـدود  
 : 

 المحاضرة -1
 المناقشات -2       
 الدروس العملية -3       

 تقـويــم الطـــالب :  -7



                             

  

 

 األساليب المستخدمـة  –أ 
 

 شفهية اختبارات -1     
                           امتحان تحريري         -2     
 عملية                               اختبارات -3     
 مهمات أدات –4     

 8األسبوع                                    دوري امتحان  التوقيـــت -ب
 14ا متحان الشفوي                            األسبوع     

 15األسبوع                    ا متحان العملي             
 16ا متحان النهائي                            األسبوع     

 % 10امتحان دوري                                       توزيع الدرجـــات  -جــ
 % 60امتحان نهاية التري                                 

 %10                 ا متحان الشفوي                  
 %20ا متحان العملي                                   
 % 100المجموع                                           

 قائمة الكتـــ  و الـدراسيـــة و المـــراجـــع :   -8
 مـــذكـــــرات  -أ
 

 

  كتــــب ملـــــزمــــة  –ب 
 Principles and Methods of Toxicology -- by A Wallace- رحـــة كتــــب مقتــ -جـ 

Hayes; Hardcover  
-The Principles of Toxicology :Environmental and 
Industrial Applications by Phillip L .Williams , et al 
Hardcover - April 15, 2000 

ــــــــــــة أو دوري –د  ــــــــــــات  لميــ ـــ
 نشـــرات  ......... ألــــخ 

http//:www.lib.uiowa.edu/hardin/md/tox.html 
http//:www.acadtoxsci.org/ 

                     
 ا.د. مصطفى  بد اللطيف عباسى : المـــاد  منسق
 ربيع محمود ابراهيم إنتصارا.د.  ـس القســــم العلمـــى : .رئيــس مجل

 التاريخ:   /   /

http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/1560328142/qid=1151230776/sr=2-3/ref=pd_bbs_b_2_3/002-0778371-9382418?v=glance&s=books
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0471293210/qid=1151230776/sr=1-6/ref=sr_1_6/002-0778371-9382418?v=glance&s=books
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0471293210/qid=1151230776/sr=1-6/ref=sr_1_6/002-0778371-9382418?v=glance&s=books
http://www.lib.uiowa.edu/hardin/md/tox.html

