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جامعة دمنهور
كليــــة الزراعة
قســــــــــــــــم وقاية النبات

توصيف مقــرر دراسى
 -1بيـانـات المقـــرر
الرمز الكودي 06415 :
التخصررر  :وقايررر الن رررات – كيميرررا
وسمي الم يدات

اسم المقررر  :المكافحر اآلمنر آلفرات المستوي الرابع
الزراعات المحمي
عملي 2:
عدد الوحدات الدراسي  :نظري 2 :

منح الطالب فرص لمعرف بعض المعلومات عن أهرم اآلفرات واألمررا
 -2هدف المقــــــرر :
التي تصيب محاصيل الخضر في صروبات ننتراا الالرتوت وفر الصرو
اإلنتاجي وطرق مكافحتها .علي س يل المثال آفات المن والتربس والذبابر
ال يضا وبعض األكاروسات .
 -3المستهدف من تدريس المقـــرر :طو الفرق الرابع
الزراع المحمي وأنواع ال يوت المحمي
أ  -المعلومـــات و المفــاهيـم  -1يعرف المتعلم أغرا
ومميزات كو منها وتركيب ال يوت ال وستيكي ونعدادها للزراع .
:
 -2يعرف المتعلم عوائل ودورة حياة وأعرا اإلصاب والضرر ألهم
اآلفات التي تصيب محاصيل الخضر في صوبات ننتاا الالتوت
وف الصو اإلنتاجي وطرق مكافحتها.
اإلصاب باألمرا التي تس ها المس ات
 -3يعرف المتعلم أعرا
المرضي لمحاصيل الخضر في صوبات ننتاا الالتوت وف
الصو اإلنتاجي وطرق الوقاي وطرق مكافحتها .
 -المهــــارات الذهنيـــ :

 -1يستخدم المتعلم المعلومات النظري في حل المالكوت التي قد
يواجهها في اكتالاف نصاب مالاتل الخضر باألمرا واآلفات
ورصدها بوسائل مختلف لتحديد الحدود االقتصادي لها .
 -2يحلل المتعلم العوامل الفيزيائي واإلحيائي وعوقتها بالتغيرات
العددي لآلفات ونالاطاتها في المواسم المختلف .
 -3يعد المتعلم برنامج لمكافح أمرا وآفات محصول خضر معين
داخل ال يوت المحمي حسب ظروف المنطق والعوامل الط يعي
واإلحيائي بها وحسب اإلمكانيات المتاح .

جرررررررررررررـ  -المهـــــرررررررررررررـارات
المهنيـــــررررررـ الخاصـــــررررررـ
بالمقـــــــــرر :

 -1يستخدم المتعلم وسائل رصد تعداد اآلفات في ال يوت المحمي مثل
المصائد اللوني الوصق استخداما صحيحا .
 -2يقيم المتعلم شدة اإلصاب ومدى الضرر التي تحدثه اآلف للن ات
وكيف يقوم بمكافحتها بالوسائل اآلمن المختلف واختيار أفضلها
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حسب نوع وعمر الن ات .
 -3يستعمل المتعلم الميكروسكو
الصغيرة وأطوارها المختلف .

والعدسات للتعرف عل الحالرات

 -4يختار المتعلم آف وي رر االختيار وي حث في مصادرها المختلف
ويكتب ويقدم ويناقش تقرير عنها مدعم بالصور والفيديوهات عل
قرص مدمج .
د – المهـــارات العـامـــ :

 -4محتـــوى المقــــرر :

يتعامرررل الطالرررب باحترافيررر كافيررر بينررره وبرررين زموئررره ومعلميررره لت رررادل
المعلومرررات الوزمررر لتنميررر قدراتررره فررري مفرررال مكافحررر افرررات الصرررو
والزراع المحمي
الموضوع

عدد الساعات

محاضرة

دروس عملية

الزراعة المحمية

4

2

2

4

2

2

طرق المكافحة الزراعية
والتشريعية والميكانيكية
والفيزيائية والكيميائية
المكافحة الحيوية
لآلفات

8

4

4

المكافحة البيوكيميائية
( فرمونات – منظمات
النمو الحشرية –

8

4

4

مانعات التغذية)
المستخلصات النباتية
كبدائل للمبيدات

8

4

4

الكيميائية
أفات وأمراض الطماطم
أفات وأمراض الفلفل
والباذنجان
أفات وأمراض الخيار
والشمام والكنتالوب
أفات وأمراض الفاصوليا
 -5أساليب التعليـم و التعلـم :

 -1محاضرات
 -2تدريب ميدان

8
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4

4

2

2

8

4

4

4

2

2
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 -3مناقالات
 -4دروس عملي
 -6أسرراليب التعليررـم و التعلررـم
للطرررررررررو ذوى القررررررررردرات في حال وجود طو من ذوى االحتياجات الخاص يتم استخدام ساعات
مكت ي زائدة
المحدودة:
 -7تقـويــم الطـــو :
أ – األساليب المستخدمـ

 -التوقيـــت

 -1نخت ارات شفهي
 -2امتحان تحريري
 -3نخت ارات عملي
 –4مهامات أدا
امتحان دوري
االمتحان الالفوي
االمتحان العملي
االمتحان النهائي

األس وع 8
األس وع 14
األس وع 15
األس وع 16
% 10
% 60
%10
% 20
% 100

امتحان دوري
جــ -توزيع الدرجـــات
امتحان نهاي الترم
االمتحان الالفوي
االمتحان العملي
المفموع
 -8قائم الكتـــب و الـدراسيـــ و المـــراجـــع :
محاضرات تكتب أس وعيا وتقدم للطو
أ -مـــذكـــــرات
– كتــــب ملـــــزمــــ
جـ  -كتــــب مقتــرحـــ

ال يوجد
 الم يدات الخضرا والمكافح اآلمن لآلفات  .أبو ش ان مصطف ع دالرحمن .الدار العربي للنالر والتوزيع2010 .
 -م ادي الزراع العضوي – المركز المصري للزراع العضوي

د – دوريرررررررات علميـرررررررـ أو
نالـــرات

1. Journal of Economic Entomology
2. Biological Control
3. Industrial Crops and Products

4. Natural Products
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