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 1الصفحت 

 
  

 نموذج وصف المقرر
 

 وصف المقرر
يوفر وصف المقرر ىذا إيجازًا مقتضييًا هىيم اصياال المقيرر ومارجيات اليتممم المتو ميط مين ال اليب 

فرل التممم المتاحط. والبيد مين اليرب  بينييا تحقيقيا مبرىنًا عما إذا كان  د حقق االستفادة القصوى من 
 ؛وبين وصف البرنامج.

 
 

 جاممط المثنى / كميط الزراعط المؤسسط التمميميط .0

 و ايط النبات / المرحمط الرابمط القسم المممي  / المركز .6

 اضر ومحميط امراض  اسم / رمز المقرر .3

  أشكال الحضور المتاحط .4

 5102-5102االول الفصل الدراسي  الفصل / السنط .5

 عممي( 52نظري +  01ساعط ) 52 عدد الساعات الدراسيط )الكمي( .6

 01/12/5102 تاريخ إعداد ىذا الوصف .7

 أهداف المقرر .8

  بماتمييييف انواعيييييا )الف ريييييط   محاصيييييل الاضيييير تمريييييف ال الييييب بيييياالمراض التييييي تصيييييب
 البكتيريط   الفايروسيط   النيماتوديط   الفسمجيط(.

  االىميط اال تصاديط ليذه االمراضتحديد 
 التمرف عمى  الموامل البياو الماتمفو وتأثيرىا عمى انتشار اهمراض النباتيو الممديو 
 االعراض المرضيط التي تحدثيا ىذه االمراض 
   ايجاد افضل ال يرق لمكافحيط االميراض مين ايطل ال يرق )ال بيمييط  الت بيقييط   الميكانيكييط

 لتشريميط  الكيمياويط   الوراثيط  برامج المكافحط المتكاممط(الزراعيط  الحيويط  ا
 

  



  
 2الصفحت 

 
  

 مارجات المقرر و رااق التمميم والتممم والتقييم .01

 اهىداف الممرفيط -أ
 واسماايا .محاصيل الاضر ان يتمرف ال الب عمى االمراض التي تصيب  -0أ
الييى اايير او انتشييار المسييبب اييطل ان يحيياول ممرفييط كيفيييط انتقييال المسييببات المرضيييط ميين حقييل   -5أ

 نفس الحقل .
 ان يتقن ال الب كيفيط الو ايط من حدوث االمراض والسي رة عمييا .  -0أ
 .  ان يتمكن اليجاد الحمول في حالط االمراض الوباايط سريمط االنتشار و رق السي رة عمييا .-5أ
 ط .التمرف عمى ال رق الحديثط لتشايل االمراض وايضا المكافح -2أ
 ان يقتن ال الب كيفيط نشر المممومات المتحصل عمييا في السي رة عمى االمراض .  -2أ
 اهىداف المياراتيط الااصط بالمقرر.  -ب 

 ان يتقن ال الب كيفيط تشايل ىذه االمراض .  – 0ب
 الاضر ان يتمكن ال الب كيفيط ممالجط االمراض التي تصيب   - 5ب
 المكافحط لطمراض . ان يتقن استممال االت - 0ب
 ان يتقن استممال ال رق الحديثط والمت ورة في المكافحط .    -5ب

  رااق التمميم والتممم
 
 .  ريقط المحاضرة .0
 .  ريقط المحاضرة المشفوعط بالمنا شط .5
 .  ريقط عرض الشرااح المحتويط عمى نماذج لممقرر .0
 االمراض .. عرض افطم توضيحيط لممكافحط وتشايل 5
 .  ريقط الكشف الحقمي لطمراض . وجمع المينات .2
 

  رااق التقييم
 االاتبارات النظريط -
 االاتبارات الممميط -
 ااتبارات  صيرة اسبوعيط -
 تقارير ودراسات -

 



  
 3الصفحت 

 
  

 اهىداف الوجدانيط والقيميط -ج
 .الاضر الشاامطالقابميط عمى تشايل امراض  -0ج
 في حقول الاضر والمشاتل. ساب ميارات عن مكافحط االمراض اكت-5ج
 من االمراض المحتممطلمحقول امكانيط ت بيق نظم الو ايط والحمايط -0ج
ميييارة لمتفكييير حسييب  ييدرة ال الييب وييييدف ذلييك ان يفيييم ال الييب متييى وكيييف يفكيير فييي عمميييات  -5ج

 المكافحط وعمميات الو ايط من االمراض التي  د تصيبيا.
 تنميط اعتزاز ال مبط بالمواد التي يدرسوىا والادمط التي يقدموىا .  -2ج

 
  رااق التمميم والتممم

 واالفطم الممميط المتممقط بالمادة لطمراض ريقط عرض النماذج  .0
 الشرح والتوضيح .5
 المصف الذىني .0
استراتيجيط ميارة التفكير واتاياذ القيرار المناسيب اي ان يتايذ ال اليب القيرار الجييد عنيدما يفكير فيي  .5

 ما وعمميط مكافحتو وان يفكر بموا ب ىذا القرار وتاثيراتو البيايط.مرض تشايل 
 

  رااق التقييم
 
 االاتبارات النظريط -
 االاتبارات الممميط -
 ااتبارات  صيرة اسبوعيط -
 ودراساتتقارير  -
 
 

 الميارات المامط والتأىيميط المنقولط ) الميارات اهارى المتممقط بقابميط التوظيف والت ور الشاصي (. -د 
  -0د
  -5د
  -0د
  -5د

 



  
 4الصفحت 

 
  

 بنيط المقرر .00
مارجات التممم  الساعات اهسبوع

 الم موبط
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
  ريقط التقييم  ريقط التمميم

حفظ  فيم  ت بيق  2 0
 عممي 

المحاضيييييييييييييييييييييرة  امراض المشاتل 
 والمنا شط 

االاتبييييييييييييييييييارات 
 الشفويط 

حفظ  فيم  ت بيق  2 5
 عممي 

الماامييييييييييييييييييييط أميييييييييييييييييييراض 
 الباذنجانيط 

المحاضيييييييييييييييييييييرة 
 والمنا شط

 امتحان سريع 

حفظ  فيم  ت بيق  2 0
 عممي 

المحاضرة  امراض الباذنجان 
 والمنا شط 

االاتبييييييييييييييييييارات 
 الشفويط

حفظ  فيم  ت بيق  2 5
 عممي 

المحاضرة  ال ما ط أمراض 
 والمنا شط 

 امتحان سريع

حفظ  فيم  ت بيق  2 2
 عممي 

المحاضرة  الب ا ا  أمراض
 والمنا شط 

االاتبييييييييييييييييييارات 
 الشفويط

حفظ  فيم  ت بيق  2 2
 عممي 

المااميييييييييييييييييط  أميييييييييييييييييراض 
 القرعيط

المحاضرة 
 والمنا شط 

 امتحان سريع

حفظ  فيم  ت بيق  2 5
 عممي 

الماامييييييييييييييييييييط أميييييييييييييييييييراض 
 الصميبيط 

 امتحان
 تحريري 

امتحيييييييييييييييييييييييييييييييييان 
 تحريري

حفظ  فيم  ت بيق  2 8
 عممي 

المحاضرة  امتحان الماامط المركبط 
 والمنا شط 

 امتحان سريع

حفظ  فيم  ت بيق  2 9
 عممي 

المحاضرة  الماامط البقوليط أمراض 
 والمنا شط 

االاتبييييييييييييييييييارات 
 الشفويط

حفظ  فيم  ت بيق  2 01
 عممي 

المحاضرة  الماامط البقوليط أمراض 
 والمنا شط 

 امتحان سريع

حفظ  فيم  ت بيق  2 00
 عممي 

المحاضرة  الماامط الزنبقيطأمراض 
 والمنا شط 

االاتبييييييييييييييييييارات 
 الشفويط

حفظ  فيم  ت بيق  2 05
 عممي 

الماامييييييييييييييييييييط أميييييييييييييييييييراض 
 الابازيط 

المحاضرة 
 والمنا شط 

 امتحان سريع

حفظ  فيم  ت بيق  2 00
 عممي 

المحاضرة  المركبط أمراض 
 والمنا شط 

االاتبييييييييييييييييييارات 
 الشفويط



  
 5الصفحت 

 
  

 البنيط التحتيط .05
 . امراض الاضر والبساتين / د. سمير ماياايل واارون0 المقررة الم موبطي الكتب 0
 . اساسيات الف ريات وامراضيا / د. مجيد الشكري0 ي المراجع الرايسيط )المصادر(5

 . امراض النبات / جورج اكريوس 5
اييييييييي الكتييييييييب والمراجييييييييع التييييييييي يوصييييييييى بيييييييييا                 

  ....  () المجطت الممميط   التقارير 
 مجمط الزراعط المرا يط  -
 المجطت التي تمني بامراض النبات كافط  -
 النشرات الصادرة عن الشركات الزراعيط وشركات المبيدات -

ب ي المراجييع االلكترونيييط  موا ييع االنترنيييت 
.... 

 كل موا ع المجطت الزراعيط ومجطت امراض النبات  -

 
 ا ط ت وير المقرر الدراسي .00

 . اضافط بمض االمراض التي تشمل امراض الماازن ااصط بالنسبط لمفواكو . 0
 . امراض المشاتل بالنسبط الكثار اشجار الفاكيط . 5
 
 
 
 

 
  

حفظ  فيم  ت بيق  2 05
 عممي 

المحاضرة  امراض الماازن 
 والمنا شط 

 امتحان سريع

حفيييييييظ  فييييييييم  ت بييييييييق  2 02
 عممي

 امتحان امتحان تحريري 
 تحريري 

امتحيييييييييييييييييييييييييييييييييان 
 تحريري



  
 6الصفحت 

 
  

 نموذج وصف المقرر
 

 وصف المقرر
يوفر وصف المقرر ىذا إيجازًا مقتضييًا هىيم اصياال المقيرر ومارجيات اليتممم المتو ميط مين ال اليب 

مبرىنًا عما إذا كان  د حقق االستفادة القصوى من فرل التممم المتاحط. والبيد مين اليرب  بينييا تحقيقيا 
 ؛وبين وصف البرنامج.

 
 

 جاممط المثنى / كميط الزراعط المؤسسط التمميميط .9

 و ايط النبات / المرحمط الرابمط القسم المممي  / المركز .01

 الحمم الزراعي  اسم / رمز المقرر .00

  الحضور المتاحطأشكال  .06

 5102-5102الفصل الدراسي الثاني  الفصل / السنط .03

عيييييييييدد السييييييييياعات الدراسييييييييييط  .04
 )الكمي(

 عممي( 52نظري +  01ساعط ) 52

 01/12/5102 تاريخ إعداد ىذا الوصف .05

 أهداف المقرر .16

  النباتات اال تصاديط والحيوانات الداجنط واالنسان صيب بانواع الحمم الذي يتمريف ال الب 
  لطضرار الحمم تحديد االىميط اال تصاديط 
  الحمم التمرف عمى  الموامل البياو الماتمفو وتأثيرىا عمى انتشار 
  التمرف عمى عواال الحمم التي تصيب النباتات ااصط 
  حدثيا ياالعراض المرضيط التي 
    برامج الحيويطايجاد افضل ال رق لمكافحط االمراض من اطل ال رق )الكيمياويط  

 المكافحط المتكاممط(
 

  



  
 7الصفحت 

 
  

 مارجات المقرر و رااق التمميم والتممم والتقييم .07

 اهىداف الممرفيط -أ
 ان يتمرف ال الب عمى االمراض التي تصيب بساتين الفاكيط واسماايا . -0أ
ان يحاول ممرفط كيفيط انتقال المسببات المرضيط من حقل الى اار او انتشار المسبب اطل نفيس  -5أ

 . الحقل
 ان يتقن ال الب كيفيط الو ايط من حدوث االمراض والسي رة عمييا . -0أ
 ان يتمكن اليجاد الحمول في حالط االمراض الوباايط سريمط االنتشار و رق السي رة عمييا . -5أ
 .اصابط الحمم لمنباتاتلتشايل السريمط التمرف عمى ال رق  -2أ
 .االفطمتحصل عمييا في السي رة عمى ان يقتن ال الب كيفيط نشر المممومات ال -2أ
 اهىداف المياراتيط الااصط بالمقرر.  -ب 

 .االفطان يتقن ال الب كيفيط تشايل ىذه  –0ب
 ماتمف النباتات .التي تصيب االصابط بالحمم ان يتمكن ال الب كيفيط ممالجط  -5ب
 .لطفطان يتقن استممال االت المكافحط  -0ب
 ال رق الحديثط والمت ورة في المكافحط .ان يتقن استممال  -5ب

  رااق التمميم والتممم
 .  ريقط المحاضرة .0
 .  ريقط المحاضرة المشفوعط بالمنا شط .5
 .  ريقط عرض الشرااح المحتويط عمى نماذج لممقرر .0
 . االفط . عرض افطم توضيحيط لممكافحط وتشايل5
 . . وجمع الميناتلمحمم.  ريقط الكشف الحقمي 2

  رااق التقييم
 االاتبارات النظريط -
 االاتبارات الممميط -
 ااتبارات  صيرة اسبوعيط -
 تقارير ودراسات -

 اهىداف الوجدانيط والقيميط -ج
 .اصابط الحمم لمنباتات القابميط عمى تشايل  -0ج
 .مكافحط الاكتساب ميارات عن -5ج



  
 8الصفحت 

 
  

 لمنباتات من الحمم . امكانيط ت بيق نظم الو ايط والحمايط -0ج
ميييارة لمتفكييير حسييب  ييدرة ال الييب وييييدف ذلييك ان يفيييم ال الييب متييى وكيييف يفكيير فييي عمميييات  -5ج

 التي  د تصيبيا.من االفط المكافحط وعمميات الو ايط 
 تنميط اعتزاز ال مبط بالمواد التي يدرسوىا والادمط التي يقدموىا .  -2ج

 
  رااق التمميم والتممم

 واالفطم الممميط المتممقط بالمادةلمحمم  ريقط عرض النماذج  .2
 الشرح والتوضيح .2
 المصف الذىني .5
استراتيجيط ميارة التفكير واتاياذ القيرار المناسيب اي ان يتايذ ال اليب القيرار الجييد عنيدما يفكير فيي  .8

 ما وعمميط مكافحتو وان يفكر بموا ب ىذا القرار وتاثيراتو البيايط.االفط تشايل 
 

  رااق التقييم
 االاتبارات النظريط -
 االاتبارات الممميط -
 ااتبارات  صيرة اسبوعيط -
 تقارير ودراسات -

 
 الميارات المامط والتأىيميط المنقولط ) الميارات اهارى المتممقط بقابميط التوظيف والت ور الشاصي (. -د 

  -0د
  -5د
  -0د
  -5د

 



  
 9الصفحت 

 
  

 بنيط المقرر .01
التممم مارجات  الساعات اهسبوع

 الم موبط
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
  ريقط التقييم  ريقط التمميم

حفظ  فيم  ت بيق  2 0
 عممي 

عيممممممٌ االمممممممبهٗى٘عٜ 

Acarology 
المحاضيييييييييييييييييييييرة 

 والمنا شط 
االاتبييييييييييييييييييارات 

 الشفويط 
حفظ  فيم  ت بيق  2 5

 عممي 

 اىَ٘قع اىزصْٞفٜ ىيؾيٌ

 ظمممممممممممَِ اىََينمممممممممممخ
 ومفصميط االرجل 

المحاضيييييييييييييييييييييرة 
 والمنا شط

 امتحان سريع 

حفظ  فيم  ت بيق  2 0
 عممي 

اى٘ظممع اىزصممْٞفٜ ىيؾيممٌ 

ظممممممَِ رؾممممممذ  ممممممف 

اىورمت -Acariاىقواكٝبد

 ٗرؾذ اىورت

المحاضرة 
 والمنا شط 

االاتبييييييييييييييييييارات 
 الشفويط

حفظ  فيم  ت بيق  2 5
 عممي 

االَٕٞمممممخ االقزصمممممبكٝخ 

 ىيؾيٌ
المحاضرة 
 والمنا شط 

 امتحان سريع

حفظ  فيم  ت بيق  2 2
 عممي 

غمممون اّز مممبه ع٘ائمممو 

 اىؾيٌ
المحاضرة 
 والمنا شط 

االاتبييييييييييييييييييارات 
 الشفويط

حفظ  فيم  ت بيق  2 2
 عممي 

إمممٌ ّاوٝمممبد اى ممميه 

 اىؾوٝوٛ
المحاضرة 
 والمنا شط 

 امتحان سريع

حفظ  فيم  ت بيق  2 5
 عممي 

 امتحان امتحان تحريري 
 تحريري 

امتحيييييييييييييييييييييييييييييييييان 
 تحريري

حفظ  فيم  ت بيق  2 8
 عممي 

المحاضرة  ٗاىَ٘غِاىعبكاد 
 والمنا شط 

 امتحان سريع

حفظ  فيم  ت بيق  2 9
 عممي 

المحاضرة  اىزنبصو فٜ اىؾيٌ
 والمنا شط 

االاتبييييييييييييييييييارات 
 الشفويط

حفظ  فيم  ت بيق  2 01
 عممي 

المحاضرة  اى نو اىقبهعٜ ىيؾيٌ
 والمنا شط 

 امتحان سريع

حفظ  فيم  ت بيق  2 00
 عممي 

المحاضرة  اعٖيح اىؾيٌ اىَقزيفخ
 والمنا شط 

االاتبييييييييييييييييييارات 
 الشفويط

حفظ  فيم  ت بيق  2 05
 عممي 

الفمممممممممممبد ا ٍقبٍٗمممممممممممخ

 ىيَجٞلاد اىنَٞٞبئٞخ
المحاضرة 
 والمنا شط 

 امتحان سريع

االاتبييييييييييييييييييارات المحاضرة  ٍنبفؾخ اىؾيٌحفظ  فيم  ت بيق  2 00



  
 11الصفحت 

 
  

 البنيط التحتيط .09
. الحميييم الضيييار بالنباتيييات اال تصييياديط / ترجميييط د. جمييييل ابيييو 0 ي الكتب المقررة الم موبط0

 الحب 
 . االفات الحيوانيط غير الحشريط 5

 . االفات الحيوانيط غير الحشريط / الجزء المممي0 ي المراجع الرايسيط )المصادر(5
 . كتاب الحمم والقراد / جوبسون 5

اييييييييي الكتييييييييب والمراجييييييييع التييييييييي يوصييييييييى بيييييييييا                 
 ) المجطت الممميط   التقارير  ....  (

 مجمط الزراعط المرا يط  -
 المجطت التي تمني باالفات والمبيدات  -
 النشرات الصادرة عن الشركات الزراعيط وشركات المبيدات -

ب ي المراجييع االلكترونيييط  موا ييع االنترنيييت 
.... 

كيييل موا يييع المجيييطت الزراعييييط والمجيييطت التيييي تمنيييى بيييالحمم  -
 والقراد 

 
 ا ط ت وير المقرر الدراسي .61
 . دراسط الحمم الضار بالنحل و رق مكافحتو . 0
 . دراسط الحمم الضار بالحيوانات . 5
 
 
 
 

 
 

  

 الشفويط والمنا شط  عممي 
حفظ  فيم  ت بيق  2 05

 عممي 

اىَزنبٍيممممممممممممممممخ االكاهح 

 ىيَؾص٘ه
المحاضرة 
 والمنا شط 

 امتحان سريع

حفيييييييظ  فييييييييم  ت بييييييييق  2 02
 عممي

 امتحان امتحان تحريري 
 تحريري 

امتحيييييييييييييييييييييييييييييييييان 
 تحريري



  
 11الصفحت 

 
  

 نموذج وصف المقرر
 

 وصف المقرر
يوفر وصف المقرر ىذا إيجازًا مقتضييًا هىيم اصياال المقيرر ومارجيات اليتممم المتو ميط مين ال اليب 

من فرل التممم المتاحط. والبيد مين اليرب  بينييا  تحقيقيا مبرىنًا عما إذا كان  د حقق االستفادة القصوى
 ؛وبين وصف البرنامج.

 
 

 جاممط المثنى / كميط الزراعط المؤسسط التمميميط .60

 و ايط النبات / المرحمط الرابمط القسم المممي  / المركز .66

 امراض بساتين الفاكيط اسم / رمز المقرر .63

  أشكال الحضور المتاحط .64

 5102-5102الدراسي الثاني الفصل  الفصل / السنط .65

عيييييييييدد السييييييييياعات الدراسييييييييييط  .66
 )الكمي(

 عممي( 52نظري +  01ساعط ) 52

 01/12/5102 تاريخ إعداد ىذا الوصف .67

 أهداف المقرر .28

    تمريف ال الب باالمراض التي تصيب بساتين الفاكيط بماتمف انواعيا )الف ريط   البكتيريط
 الفايروسيط   النيماتوديط   الفسمجيط(.

 تحديد االىميط اال تصاديط ليذه االمراض 
 التمرف عمى  الموامل البياو الماتمفو وتأثيرىا عمى انتشار اهمراض النباتيو الممديو 
 االعراض المرضيط التي تحدثيا ىذه االمراض 
   ايجاد افضل ال يرق لمكافحيط االميراض مين ايطل ال يرق )ال بيمييط  الت بيقييط   الميكانيكييط

 ويط  التشريميط  الكيمياويط   الوراثيط  برامج المكافحط المتكاممط(الزراعيط  الحي
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 مارجات المقرر و رااق التمميم والتممم والتقييم .05

 اهىداف الممرفيط -أ
 ان يتمرف ال الب عمى االمراض التي تصيب بساتين الفاكيط واسماايا . -0أ
ميين حقييل الييى اايير او انتشييار المسييبب اييطل ان يحيياول ممرفييط كيفيييط انتقييال المسييببات المرضيييط   -5أ

 نفس الحقل .
 ان يتقن ال الب كيفيط الو ايط من حدوث االمراض والسي رة عمييا .  -0أ
 .  ان يتمكن اليجاد الحمول في حالط االمراض الوباايط سريمط االنتشار و رق السي رة عمييا .-5أ
 المكافحط .التمرف عمى ال رق الحديثط لتشايل االمراض وايضا  -2أ
 ان يقتن ال الب كيفيط نشر المممومات المتحصل عمييا في السي رة عمى االمراض .  -2أ
 اهىداف المياراتيط الااصط بالمقرر.  -ب 

 ان يتقن ال الب كيفيط تشايل ىذه االمراض .  – 0ب
 ان يتمكن ال الب كيفيط ممالجط االمراض التي تصيب البساتين  - 5ب
 استممال االت المكافحط لطمراض .ان يتقن  - 0ب
 ان يتقن استممال ال رق الحديثط والمت ورة في المكافحط .    -5ب

  رااق التمميم والتممم
 
 .  ريقط المحاضرة .0
 .  ريقط المحاضرة المشفوعط بالمنا شط .5
 .  ريقط عرض الشرااح المحتويط عمى نماذج لممقرر .0
 وتشايل االمراض .. عرض افطم توضيحيط لممكافحط 5
 .  ريقط الكشف الحقمي لطمراض . وجمع المينات .2
 

  رااق التقييم
 االاتبارات النظريط -
 االاتبارات الممميط -
 ااتبارات  صيرة اسبوعيط -
 تقارير ودراسات -
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 اهىداف الوجدانيط والقيميط -ج
 القابميط عمى تشايل االمراض البستنيط. -0ج
 االمراض في البساتين اكتساب ميارات عن مكافحط-5ج
 امكانيط ت بيق نظم الو ايط والحمايط لمبساتين من االمراض المحتممط-0ج
ميييارة لمتفكييير حسييب  ييدرة ال الييب وييييدف ذلييك ان يفيييم ال الييب متييى وكيييف يفكيير فييي عمميييات  -5ج

 المكافحط وعمميات الو ايط لمبساتين من االمراض التي  د تصيبيا.
 بالمواد التي يدرسوىا والادمط التي يقدموىا . تنميط اعتزاز ال مبط  -2ج
 

 
  رااق التمميم والتممم

 واالفطم الممميط المتممقط بالمادة لطمراض ريقط عرض النماذج  .9
 الشرح والتوضيح .01
 المصف الذىني .00
استراتيجيط ميارة التفكير واتاياذ القيرار المناسيب اي ان يتايذ ال اليب القيرار الجييد عنيدما يفكير  .05

 ما وعمميط مكافحتو وان يفكر بموا ب ىذا القرار وتاثيراتو البيايط.مرض في تشايل 
 

  رااق التقييم
 
 االاتبارات النظريط -
 االاتبارات الممميط -
 ااتبارات  صيرة اسبوعيط -
 ودراساتتقارير  -
 
 

 الميارات المامط والتأىيميط المنقولط ) الميارات اهارى المتممقط بقابميط التوظيف والت ور الشاصي (. -د 
  -0د
  -5د
  -0د
  -5د



  
 14الصفحت 
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 بنيط المقرر .02
مارجات التممم  الساعات اهسبوع

 الم موبط
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
  ريقط التقييم  ريقط التمميم

حفظ  فيم  ت بيق  2 0
 عممي 

أميييييييييييييييييييييراض التفييييييييييييييييييييياح 
 والمرمو 

المحاضيييييييييييييييييييييرة 
 والمنا شط 

االاتبييييييييييييييييييارات 
 الشفويط 

حفظ  فيم  ت بيق  2 5
 عممي 

اميييييييييييييييييييييراض التفييييييييييييييييييييياح 
 والمرمو 

المحاضيييييييييييييييييييييرة 
 والمنا شط

 امتحان سريع 

حفظ  فيم  ت بيق  2 0
 عممي 

أميييييييراض الفاكييييييييط ذات 
 النواة الحجريط

المحاضرة 
 والمنا شط 

االاتبييييييييييييييييييارات 
 الشفويط

حفظ  فيم  ت بيق  2 5
 عممي 

أميييييييراض الفاكييييييييط ذات 
 النواة الحجريط

المحاضرة 
 والمنا شط 

 امتحان سريع

حفظ  فيم  ت بيق  2 2
 عممي 

المحاضرة  أمراض الحمضيات
 والمنا شط 

االاتبييييييييييييييييييارات 
 الشفويط

حفظ  فيم  ت بيق  2 2
 عممي 

المحاضرة  أمراض الحمضيات
 والمنا شط 

 امتحان سريع

حفظ  فيم  ت بيق  2 5
 عممي 

 امتحان امتحان تحريري 
 تحريري 

امتحيييييييييييييييييييييييييييييييييان 
 تحريري

حفظ  فيم  ت بيق  2 8
 عممي 

المحاضرة  أمراض المنب
 والمنا شط 

 امتحان سريع

حفظ  فيم  ت بيق  2 9
 عممي 

المحاضرة  أمراض المنب
 والمنا شط 

االاتبييييييييييييييييييارات 
 الشفويط

حفظ  فيم  ت بيق  2 01
 عممي 

المحاضرة  الزيتونأمراض 
 والمنا شط 

 امتحان سريع

حفظ  فيم  ت بيق  2 00
 عممي 

المحاضرة  أمراض النايل
 والمنا شط 

االاتبييييييييييييييييييارات 
 الشفويط

حفظ  فيم  ت بيق  2 05
 عممي 

المحاضرة  امراض الفستق 
 والمنا شط 

 امتحان سريع

حفظ  فيم  ت بيق  2 00
 عممي 

المحاضرة  أمراض التين 
 والمنا شط 

االاتبييييييييييييييييييارات 
 الشفويط
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 البنيط التحتيط .02
 . امراض الاضر والبساتين / د. سمير ماياايل واارون0 ي الكتب المقررة الم موبط0
 . اساسيات الف ريات وامراضيا / د. مجيد الشكري0 ي المراجع الرايسيط )المصادر(5

 . امراض النبات / جورج اكريوس 5
اييييييييي الكتييييييييب والمراجييييييييع التييييييييي يوصييييييييى بيييييييييا                 

 ) المجطت الممميط   التقارير  ....  (
 مجمط الزراعط المرا يط  -
 المجطت التي تمني بامراض النبات كافط  -
 النشرات الصادرة عن الشركات الزراعيط وشركات المبيدات -

ب ي المراجييع االلكترونيييط  موا ييع االنترنيييت 
.... 

 كل موا ع المجطت الزراعيط ومجطت امراض النبات  -

 
 ا ط ت وير المقرر الدراسي .05

 . اضافط بمض االمراض التي تشمل امراض الماازن ااصط بالنسبط لمفواكو . 0
 . امراض المشاتل بالنسبط الكثار اشجار الفاكيط . 5
 
 
 
 

 
 

  

حفظ  فيم  ت بيق  2 05
 عممي 

المحاضرة  امراض الرمان
 والمنا شط 

 امتحان سريع

حفيييييييظ  فييييييييم  ت بييييييييق  2 02
 عممي

 امتحان امتحان تحريري 
 تحريري 

امتحيييييييييييييييييييييييييييييييييان 
 تحريري
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 نموذج وصف المقرر
 

 وصف المقرر
يوفر وصف المقرر ىذا إيجازًا مقتضييًا هىيم اصياال المقيرر ومارجيات اليتممم المتو ميط مين ال اليب 

مبرىنًا عما إذا كان  د حقق االستفادة القصوى من فرل التممم المتاحط. والبيد مين اليرب  بينييا تحقيقيا 
 ؛وبين وصف البرنامج.

 
 

 جاممط المثنى / كميط الزراعط المؤسسط التمميميط .69

 و ايط النبات / المرحمط الرابمط القسم المممي  / المركز .31

 المقاومط الحيويط  اسم / رمز المقرر .30

  الحضور المتاحطأشكال  .36

 5102-5102االول الفصل الدراسي  الفصل / السنط .33

عيييييييييدد السييييييييياعات الدراسييييييييييط  .34
 )الكمي(

 عممي( 52نظري +  01ساعط ) 52

 01/12/5102 تاريخ إعداد ىذا الوصف .35

 أهداف المقرر .36
ٗاّٖبء اىقػ اىقبء اىع٘ء عيٚ ع٘اٍو اىَنبفؾخ اىؾٞ٘ٝخ ىالفبد اىَْز وح فٜ اىعبىٌ ٗفٜ اىجٞئخ اىعواقٞخ 

اىلفبعٜ االٗه فٜ ٍنبفؾخ اىؾ واد ٗرالفٞب الظواه اىَجٞلاد اىزٜ ري٘س اىجٞئخ ٗرَت اىعوه 

 ىالَّبُ ٗاىؾٞ٘اّبد
  ثع٘اٍممو اىَنبفؾممخ اىؾٞ٘ٝممخ ىالفممبد اىَْز مموح فممٜ اىعممبىٌ ٗفممٜ اىجٞئممخ اىعواقٞممخ تمريييف ال الييب

   النيماتوديط   الفسمجيط(. الف ريط   البكتيريط   الفايروسيطالحشريط   بماتمف انواعيا )
  الموامل تحديد االىميط اال تصاديط ليذه 
  . كيفيط اداال عوامل المقاومط الحيويط الى البياط المراد ا ط يا فييا 
  . تربيط واكثار ىذه الموامل 
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 مارجات المقرر و رااق التمميم والتممم والتقييم .08

 اهىداف الممرفيط -أ
 .انواع عوامل المقاومط الحيويط ان يتمرف ال الب عمى  -0أ
 عوامل المقاومط الحيويط في البياط واالفات التي يت فل عمييا . ان يحاول ممرفط   -5أ
 تجميع وتكثير بمض الموامل الحيويط . ان يتقن ال الب كيفيط   -0أ
 نوع المامل الحيوي المتاصل عمى افط ممينط لغرض السي رة عمييا . .  ان يتمكن اليجاد -5أ
 .وتكثير ىذه الموامل التمرف عمى ال رق الحديثط لتشايل  -2أ
 االمراض .االفات و ان يقتن ال الب كيفيط نشر المممومات المتحصل عمييا في السي رة عمى   -2أ
 اهىداف المياراتيط الااصط بالمقرر.  -ب 

 االمراض .االفات و ان يتقن ال الب كيفيط تشايل   – 0ب
 االفات واالمراض بواس ط الموامل المقاومط الحيويط . ان يتمكن ال الب كيفيط ممالجط   - 5ب
 .ىذه المواملان يتقن استمماالالت  - 0ب
 ان يتقن استممال ال رق الحديثط والمت ورة في المكافحط .    -5ب

 مم رااق التمميم والتم
 
 .  ريقط المحاضرة .0
 .  ريقط المحاضرة المشفوعط بالمنا شط .5
 .  ريقط عرض الشرااح المحتويط عمى نماذج لممقرر .0
 .لموامل المقاومط . عرض افطم توضيحيط 5
 . وجمع المينات .لموامل المقاومط .  ريقط الكشف الحقمي 2
 

  رااق التقييم
 االاتبارات النظريط -
 الممميطاالاتبارات  -
 ااتبارات  صيرة اسبوعيط -
 تقارير ودراسات -
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 اهىداف الوجدانيط والقيميط -ج
 .االفات واالمراض القابميط عمى تشايل  -0ج
 بياط االفط . في تشايل عوامل المقاومط الحيويط اكتساب ميارات عن -5ج
 المحتممطاالمراض االفات و لمبساتين من المقاومط الحيويط امكانيط ت بيق نظم -0ج
ا يييطق مييييارة لمتفكيييير حسيييب  يييدرة ال اليييب ويييييدف ذليييك ان يفييييم ال اليييب متيييى وكييييف يفكييير فيييي  -5ج

 االمراض التي  د تصيبيا.االفات و لمبساتين من عوامل المكافحط الحيويط 
 تنميط اعتزاز ال مبط بالمواد التي يدرسوىا والادمط التي يقدموىا .  -2ج
 

 
  رااق التمميم والتممم

 واالفطم الممميط المتممقط بالمادة لطفات ريقط عرض النماذج  .00
 الشرح والتوضيح .05
 المصف الذىني .02
استراتيجيط ميارة التفكير واتاياذ القيرار المناسيب اي ان يتايذ ال اليب القيرار الجييد عنيدما يفكير  .02

 ما وعمميط مكافحتو وان يفكر بموا ب ىذا القرار وتاثيراتو البيايط.مرض في تشايل 
 

  رااق التقييم
 
 االاتبارات النظريط -
 االاتبارات الممميط -
 ااتبارات  صيرة اسبوعيط -
 تقارير ودراسات -
 
 

 الميارات المامط والتأىيميط المنقولط ) الميارات اهارى المتممقط بقابميط التوظيف والت ور الشاصي (. -د 
  -0د
  -5د
  -0د
  -5د
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 بنيط المقرر .09
التممم مارجات  الساعات اهسبوع

 الم موبط
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
  ريقط التقييم  ريقط التمميم

حفظ  فيم  ت بيق  2 0
 عممي 

اىؾ واد ٗعالقزٖب ثبىجٞئٔ ، 

اىصواع ثِٞ االَّبُ 

 ٗاىؾ واد، اظواه اىؾ واد

ٍْبفع اىؾ واد، االّزقبة 

اىطجٞعٜ، االّزقبة اىغَْٜ، 

 االرياُ اىطجٞعٜ

المحاضيييييييييييييييييييييرة 
 والمنا شط 

االاتبييييييييييييييييييارات 
 الشفويط 

حفظ  فيم  ت بيق  2 5
 عممي 

 اىَقبٍٗخ اىطجٞعٞخ ىيؾ واد: 

اىع٘اٍو اىََزقيخ، اىع٘اٍو 

 اىَعزَلح

ٍواؽو اىَنُ٘ ٗاىْ بغ 

ٗاىَ٘د اىؾواهٛ ، اىوغ٘ثخ ، 

ظ٘ء اى ٌَ ، اىوٝبػ ٍٗق٘غ 

 االٍطبه

ق٘اً اىزوثٔ ٗهقَٖب 

اىٖٞلهٗعْٜٞ، اىع٘اٍو اىؾٞ٘ٝخ، 

 مَٞخ اى ناءّ٘عٞخ اى ناء، 

اىَْجخ اىغَْٞخ َّٗجخ فقٌ 

 اىجٞط

المحاضيييييييييييييييييييييرة 
 والمنا شط

 امتحان سريع 

حفظ  فيم  ت بيق  2 0
 عممي 

اىَقبٍٗخ اىؾٞ٘ٝخ ىالفبد 

 اىؾ وٝخ

اىَقبٍٗخ اىؾٞ٘ٝخ ٗظبٕوح اىزعلك 

اىَنبّٜ، ّ ٘ء رط٘ه اىَقبٍٗخ 

 اىؾٞ٘ٝخ

 

المحاضرة 
 والمنا شط 

االاتبييييييييييييييييييارات 
 الشفويط

حفظ  فيم  ت بيق  2 5
 عممي 

اىَجو اىََزقلٍخ فٜ ثواٍظ 

 اىَقبٍٗخ اىؾٞ٘ٝخ

 اٍزٞواك االعلاء اىؾٞ٘ٝخ

 ر٘فٞو اىؾَبٝخ ىالعلاء اىؾٞ٘ٝخ

 روثٞخ ٗامضبه االعلاء اىؾٞ٘ٝخ

 

المحاضرة 
 والمنا شط 

 امتحان سريع

حفظ  فيم  ت بيق  2 2
 عممي 

اىصفبد اى٘اعت ر٘فوٕب 

 ثبىعلٗ اىؾٞ٘ٛ

 اىجؾشاىقلهح عيٚ 

 ٍعله اىيٝبكح اىنبٍْٔ

 ٍٖ٘ىخ اىزوثٞخ

 ر٘افق كٗهاد اىؾٞبح

اىزبقيٌ ىيَْبؿ ٗاىَْبؿ 

 اىَؾيٜ
 ٍْبفع اىَقبٍٗخ اىؾٞ٘ٝخ

المحاضرة 
 والمنا شط 

االاتبييييييييييييييييييارات 
 الشفويط

حفظ  فيم  ت بيق  2 2
 عممي 

اىطون اىََزقلٍخ فٜ اكفبه 

 االعلاء اىؾٞ٘ٝخ

 ر قٞص االفٔ مْ٘ع كفٞو

اال يٜ رؾلٝل اىَ٘غِ 

 ىالفٔ اىلفٞئ

االٍزن بف اىقبهعٜ 

 ىالعلاء اىؾٞ٘ٝخ

اىؾغو اىصؾٜ ىيَْبمط 

المحاضرة 
 والمنا شط 

 امتحان سريع
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 البنيط التحتيط .51
 . المقاومط الحيويط لطفات / د. كاظم الزبيدي 0 المقررة الم موبطي الكتب 0

 اىََز٘هكٓ

اىزوثٞٔ ٗاالمضبه اىغَبعٜ 

 ىالعلاء اىؾٞ٘ٝخ

اىزقٌٞٞ اىْٖبئٜ ىالعلاء 

 اىطجٞعٞخ

حفظ  فيم  ت بيق  2 5
 عممي 

 امتحان امتحان تحريري 
 تحريري 

امتحيييييييييييييييييييييييييييييييييان 
 تحريري

حفظ  فيم  ت بيق  2 8
 عممي 

اىَزطفالد اىؾ وٝخ ، 

اىطفٞيٞبد اىؾقٞقٔ ، 

طفٞيٞبد غٞو اىؾقٞقٔ ، اى

رط٘ه اىؾ واد اىَز نٝخ 

عيٚ اىؾ واد ، اّ٘اع 

      اىطفٞيٞبد

المحاضرة 
 والمنا شط 

 امتحان سريع

حفظ  فيم  ت بيق  2 9
 عممي 

 غون رنبصو اىطفٞيٞبد

رقٌَٞ اىطفٞيٞبد ؽَت 

ٍنبُ ٗظع اىجٞط 

 ٍٗعٞ خ االفواك

رقٌَٞ اىطفٞيٞبد ؽَت 

 غ٘ه اىعبئو اىََزٖلف

المحاضرة 
 والمنا شط 

االاتبييييييييييييييييييارات 
 الشفويط

حفظ  فيم  ت بيق  2 01
 عممي 

اىصفبد اىؾٞ٘ٝخ ىجبى بد 

 اىطفٞيٞبد 

ٍي٘ك اىجبى بد فٜ اّزقبة 

 اىعبئو

 فط٘اد اّزقبة اىعبئو

المحاضرة 
 والمنا شط 

 امتحان سريع

حفظ  فيم  ت بيق  2 00
 عممي 

المحاضرة  اىَفزوٍبد 
 والمنا شط 

االاتبييييييييييييييييييارات 
 الشفويط

حفظ  فيم  ت بيق  2 05
 عممي 

 اىَقبٍٗخ اىغوصٍ٘ٞخ

اىصفبد اى٘اعت ر٘فوٕب 

 ىيََجت اىََوض اىْبعؼ

المحاضرة 
 والمنا شط 

 امتحان سريع

حفظ  فيم  ت بيق  2 00
 عممي 

اّ٘اع اىََمججبد اىََوظمٔ اىزمٜ 

المحاضرة    رصٞت اىؾ واد
 والمنا شط 

االاتبييييييييييييييييييارات 
 الشفويط

حفظ  فيم  ت بيق  2 05
 عممي 

اىعالقخ اىؾٞ٘ٝخ ثِٞ اىَْٞبر٘كا 

 ٗاىؾ واد
المحاضرة 
 والمنا شط 

 امتحان سريع

حفيييييييظ  فييييييييم  ت بييييييييق  2 02
 عممي

 امتحان امتحان تحريري 
 تحريري 

امتحيييييييييييييييييييييييييييييييييان 
 تحريري
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  ي المراجع الرايسيط )المصادر(5

اييييييييي الكتييييييييب والمراجييييييييع التييييييييي يوصييييييييى بيييييييييا                 
 ) المجطت الممميط   التقارير  ....  (

 مجمط الزراعط المرا يط  -
 المجطت التي تمني بالمكافحط الحيويط كافط  -
 النشرات الصادرة عن الشركات الزراعيط وشركات المبيدات -

ب ي المراجييع االلكترونيييط  موا ييع االنترنيييت 
.... 

 كل موا ع المجطت الزراعيط ومجطت امراض النبات  -

 
 ا ط ت وير المقرر الدراسي .50
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 ٗىاهح اىزعيٌٞ اىعبىٜ ٗاىجـؾش اىعيَٜ  

 ٗاىزقـــٌ٘ٝ اىعيــَٜعـــــٖبى اإلشـــــواف 

  كائوح ظَبُ اىغ٘كح ٗاالعزَبك األمبكَٜٝ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 اىغبٍعخ  : اىَضْٚ   

 اىنيٞخ/ اىَعٖل:  ميٞخ اىيهاعخ    

 اىقٌَ اىعيَٜ    : قٌَ ٗقبٝخ اىْجبد    

  6106ربهٝـ ٍوء اىَيف :  /  /    

 

 اىز٘قٞع   :    اىز٘قٞع   :                                                               

 اٌٍ اىَعبُٗ اىعيَٜ : أ.ك. ٝؾٞٚ موٝلٛ                          ك. ٍٞوٛ مبظٌ ٍجبشواٌٍ هئٌٞ اىقٌَ :    

 اىزبهٝـ  :                                                        اىزبهٝـ   :                                                              

   

                                                                            

    

 كقـق اىَيف ٍِ قجو     

 َبُ اىغ٘كح ٗاألكاء اىغبٍعٜشعجخ ظ    

 اٌٍ ٍلٝو شعجخ ظَبُ اىغ٘كح ٗاألكاء اىغبٍعٜ:    

 اىزبهٝـ                           

 اىز٘قٞع    

                                                                                              

                                                                  

 

  ٍصبكقخ اىَٞل اىعَٞل                                
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 نموذج وصف المقرر
 

 وصف المقرر
يوفر وصف المقرر ىذا إيجازًا مقتضييًا هىيم اصياال المقيرر ومارجيات اليتممم المتو ميط مين ال اليب 

التممم المتاحط. والبيد مين اليرب  بينييا تحقيقيا مبرىنًا عما إذا كان  د حقق االستفادة القصوى من فرل 
 ؛وبين وصف البرنامج.

 
 

 جاممط المثنى / كميط الزراعط المؤسسط التمميميط .37

 و ايط النبات / المرحمط الرابمط القسم المممي  / المركز .31

 االدارة المتكاممط لطفات  اسم / رمز المقرر .39

  أشكال الحضور المتاحط .41

 5102-5102الثاني الفصل الدراسي  الفصل / السنط .40

عيييييييييدد السييييييييياعات الدراسييييييييييط  .46
 )الكمي(

 ساعط  01

 01/12/5102 تاريخ إعداد ىذا الوصف .43

 أهداف المقرر .44

  االفو ت ور فكر االداره المتكاممط لمكافحطدراسط 
  المتكاممط فمسفط إدارة اآلفاتدراسط 
 أىميط المممومات في إدارة اآلفات 
  ممرفو إدارة اآلفات وبداال المكافحط المتكاممط 
 االفات  االداره المتكاممط لمكافحط التمرف عمى 
  فمسفط ومبادئ المكافحو المتكاممط لطفاتالتمرف عمى 
  وضع برنامج متكامل لممكافحو–جمع المممومات والتنبؤ باالصابو 
 الت بيقييط   الميكانيكييط  ايجاد افضل ال يرق لمكافحيط االميراض مين ايطل ال يرق )ال بيمييط  

 الزراعيط  الحيويط  التشريميط  الكيمياويط   الوراثيط  برامج المكافحط المتكاممط(
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 مارجات المقرر و رااق التمميم والتممم والتقييم .55

 اهىداف الممرفيط -أ
 االفات  االداره المتكاممط لمكافحط التمرف عمى -0-أ
 ومبادئ المكافحو المتكاممط لطفاتفمسفط التمرف عمى  -5-أ
 وضع برنامج متكامل لممكافحو–جمع المممومات والتنبؤ باالصابو  -0-أ
 ان يتقن ال الب كيفيط الو ايط من حدوث االمراض والسي رة عمييا . -5-أ
 ان يتمكن اليجاد الحمول في حالط االمراض الوباايط سريمط االنتشار و رق السي رة عمييا . -2-أ
 ان يقتن ال الب كيفيط نشر المممومات المتحصل عمييا في السي رة عمى االمراض .  -2-أ
 اهىداف المياراتيط الااصط بالمقرر.  -ب 

 ممرفط ال طب لبرامج المكافحط المتكاممط لكل محصول وافاتط  -0-ب

 اتااذ القرار بسرعط لمكافحط االفات -5-ب
 الداول عمى شبكط المممومات وممرفط الحديث في مكافحط االفات الحشريط  -0-ب
 واجراء المكافحط المناسبط استادام التكنولوجيا الحديثط في التنبؤ باالصابط -5-ب
 ان يتقن استممال ال رق الحديثط والمت ورة في المكافحط . -2-ب

  رااق التمميم والتممم
 
 .  ريقط المحاضرة .0
  ريقط المحاضرة المشفوعط بالمنا شط .. 5
 .  ريقط عرض الشرااح المحتويط عمى نماذج لممقرر .0
 . عرض افطم توضيحيط لممكافحط.5
 .  ريقط الكشف الحقمي لطمراض . وجمع المينات .2
 

  رااق التقييم
 االاتبارات النظريط -
 االاتبارات الممميط -
 ااتبارات  صيرة اسبوعيط -
 تقارير ودراسات -
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 اهىداف الوجدانيط والقيميط -ج
 واالفات. مراض االالقابميط عمى تشايل  -0ج
 االفات في الحقول والمشاتل. ساب ميارات عن مكافحط اكت-5ج
 من االمراض المحتممطلمحقول امكانيط ت بيق نظم الو ايط والحمايط -0ج
وكيييف يفكيير فييي عمميييات ميييارة لمتفكييير حسييب  ييدرة ال الييب وييييدف ذلييك ان يفيييم ال الييب متييى  -5ج

 المكافحط وعمميات الو ايط من االمراض التي  د تصيبيا.
 تنميط اعتزاز ال مبط بالمواد التي يدرسوىا والادمط التي يقدموىا .  -2ج
 

 
  رااق التمميم والتممم

 واالفطم الممميط المتممقط بالمادة لطفات ريقط عرض النماذج  .05
 الشرح والتوضيح .08
 المصف الذىني .09
استراتيجيط ميارة التفكير واتاياذ القيرار المناسيب اي ان يتايذ ال اليب القيرار الجييد عنيدما يفكير  .51

 ما وعمميط مكافحتو وان يفكر بموا ب ىذا القرار وتاثيراتو البيايط.مرض في تشايل 
 

  رااق التقييم
 
 االاتبارات النظريط -
 االاتبارات الممميط -
 ااتبارات  صيرة اسبوعيط -
 ودراساتتقارير  -
 
 

 الميارات المامط والتأىيميط المنقولط ) الميارات اهارى المتممقط بقابميط التوظيف والت ور الشاصي (. -د 
  -0د
  -5د
  -0د
  -5د
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 بنيط المقرر .50
مارجات التممم  الساعات اهسبوع

 الم موبط
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
  ريقط التقييم  ريقط التمميم

حفظ  فيم  ت بيق  2 0
 عممي 

إدارة مكافحط تغريف 
اهفات   نبذة تأريايط 

 عن مراحل ت ورىا

المحاضيييييييييييييييييييييرة 
 والمنا شط 

االاتبييييييييييييييييييارات 
 الشفويط 

حفظ  فيم  ت بيق  2 5
 عممي 

أنواع اآلفات والاساار 
 التي تسببيا 

المحاضيييييييييييييييييييييرة 
 والمنا شط

 امتحان سريع 

حفظ  فيم  ت بيق  2 0
 عممي 

ساسيط المناصر اه
 لبرامج اإلدارة المتكاممط 

المحاضرة 
 والمنا شط 

االاتبييييييييييييييييييارات 
 الشفويط

حفظ  فيم  ت بيق  2 5
 عممي 

 دور برامج أاذ
المينات   المرا بط   
 التنبؤ المستمر لألفات

المحاضرة 
 والمنا شط 

 امتحان سريع

حفظ  فيم  ت بيق  2 2
 عممي 

دور المبيدات 
الكيمياايط في إدارة 

 االفات 

المحاضرة 
 والمنا شط 

االاتبييييييييييييييييييارات 
 الشفويط

حفظ  فيم  ت بيق  2 2
 عممي 

دور المقاومط النباتيط 
 في إدارة اهفات 

المحاضرة 
 والمنا شط 

 امتحان سريع

حفظ  فيم  ت بيق  2 5
 عممي 

المت فطت  إستادام
 والمفترسات الحشريط 

 امتحان
 تحريري 

امتحيييييييييييييييييييييييييييييييييان 
 تحريري

حفظ  فيم  ت بيق  2 8
 عممي 

دورالمقاومط السموكيط 
 في إدارة اهفات 

المحاضرة 
 والمنا شط 

 امتحان سريع

حفظ  فيم  ت بيق  2 9
 عممي 

  الكيرمونات   
اهلمونات   

الساينومونات   
الفرمونات   أنواعيا 
و رق إستاداميا في 
 إدارة مكافحط اهفات

المحاضرة 
 والمنا شط 

االاتبييييييييييييييييييارات 
 الشفويط

 امتحان سريعالمحاضرة قاومط بال رق مدور الحفظ  فيم  ت بيق  2 01
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 البنيط التحتيط .55
 . المكافحط المتكاممط لطفات / د. محمود سميد الزميتي 0 ي الكتب المقررة الم موبط0
 اياد يوسف الحاج اسماعيل/ د.  المكافحط المتكاممط لطفات. 0 ي المراجع الرايسيط )المصادر(5

 . امراض النبات / جورج اكريوس 5
اييييييييي الكتييييييييب والمراجييييييييع التييييييييي يوصييييييييى بيييييييييا                 

  ....  () المجطت الممميط   التقارير 
 مجمط الزراعط المرا يط  -
  المكافحط المتكاممط لطفاتالمجطت التي تمني ب -
 النشرات الصادرة عن الشركات الزراعيط وشركات المبيدات -

ب ي المراجييع االلكترونيييط  موا ييع االنترنيييت 
.... 

 كل موا ع المجطت الزراعيط ومجطت امراض النبات  -

 
 الدراسيا ط ت وير المقرر  .52

 . اضافط بمض االمراض التي تشمل امراض الماازن ااصط بالنسبط لمفواكو . 0
 . امراض المشاتل بالنسبط الكثار اشجار الفاكيط . 5

مكافحط  الزراعيط في عممي 
 اهفط

 والمنا شط 

حفظ  فيم  ت بيق  2 00
 عممي 

دور المقاومط 
 التشريميط

المحاضرة 
 والمنا شط 

االاتبييييييييييييييييييارات 
 الشفويط

حفظ  فيم  ت بيق  2 05
 عممي 

دور المكافحط 
 الفيزياويط والميكانيكيط 

المحاضرة 
 والمنا شط 

 امتحان سريع

حفظ  فيم  ت بيق  2 00
 عممي 

إستادام الماء في 
 مكافحط بمض اهفات

المحاضرة 
 والمنا شط 

االاتبييييييييييييييييييارات 
 الشفويط

حفظ  فيم  ت بيق  2 05
 عممي 

تصميم البرامج 
ستاداميا في برامج  وا 

 اإلدارة المتكاممط

المحاضرة 
 والمنا شط 

 امتحان سريع

حفيييييييظ  فييييييييم  ت بييييييييق  2 02
 عممي

بمض اهمثمط الناجحط 
لمقاومط اهفات باإلدارة 

يا  اآفالمتكاممط و 
 المستقبميط

 امتحان
 تحريري 

امتحيييييييييييييييييييييييييييييييييان 
 تحريري
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 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 جامعة المثنى:  الجامعة    
 كلية الزراعة:  ة/ المعهدالكلي   
 قسم وقاية النبات :    القسم العلمي    
 تاريخ ملء الملف :     

 
 :   التوقيع       :                             التوقيع    
                أ.د. يحيى كريدي    المعاون العلمي : سما    د. ميري كاظم مباشر : رئيس القسم سما   
 :                                                         التاريخ              :                           لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 ن قبل دقـق الملف م    
 ضمان الجودة واألداء الجامعيشعبة     
 واألداء الجامعي:ضمان الجودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    
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         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 
 

      

 وصف البرناهح األكادَوٍ        

 

المتوقعة من الطالب يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم 
 تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 عبٍعخ اىَضْٚ اىَؤٍَخ اىزعيَٞٞخ .0

 ٗقبٝخ اىْجبد / ميٞخ اىيهاعخ / اىَومي  عيَٜاىقٌَ اى .6

اٗ اٌٍ اىجوّبٍظ األمبكَٜٝ  .3

 اىَْٖٜ 
 فطوٝبد

 ثني٘هًٝ٘ اٌٍ اى ٖبكح اىْٖبئٞخ  .4

  :اىْابً اىلهاٍٜ  .5
 ٍْ٘ٛ /ٍقوهاد /أفوٙ 

 فصيٜ 

 ABET اىَعزَل   ثوّبٍظ االعزَبك .6

 ىٝبهاد ٍٞلاّٞخ / كٗهاد رلهٝجٞخ ىيطيجخ ىزط٘ٝو اىَٖبهاد اىَْٖٞخ اىَؤصواد اىقبهعٞخ األفوٙ  .7

 4/5/6106 ربهٝـ إعلاك اى٘ ف  .1

 إٔلاف اىجوّبٍظ األمبكَٜٝ .9

امزَبة اىطبىت ٍٖبهاد ٍعوفٞخ عِ عيٌ  اىفطوٝبد  ٗرأصٞوارخ االٝغبثٞخ ٗاىَيجٞخ عيٚ االَّبُ ٍٗؾب ٞيخ 

اىيهاعٞخ ٗاىَبً اىطيجخ ثأشنبه ٗروامٞت ٗكٗهاد ؽٞبح االعْبً اىفطوٝخ اىَقزيفخ ٍٗعوفخ ألٛ ٍِ االقَبً 

 ٗاى عت اىفطوٝخ رع٘ك ريل اىفطوٝبد .
 عْبً اىفطوٝخ. منىل ٍعوفخ رقٌَٞ ٗرصْٞف اال

 ٍٗعوفخ االٌٍ اىعوثٜ ٗاىعيَٜ ىألعْبً اىفطوٝخ  

 رؾلٝل االّ٘اع ٗاالعْبً اىْبفعخ ٍضو اىنَأ ٗاىَ وًٗ  
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 ٍعوفخ االّ٘اع اىزٜ رَجت ا بثبد ىالَّبُ ٗىَؾب ٞيخ  ٗىؾٞ٘اّبد اىَيهعخ.

 ٍعوفخ ربصٞو اىًََ٘ اىفطوٝخ عيٚ  ؾخ االَّبُ 

 

 اىَطي٘ثخ ٗغوائق اىزعيٌٞ ٗاىزعيٌ ٗاىزقٌٞٞ جوّبٍظٍقوعبد اى  .01

  االٕلاف اىَعوفٞخ  - أ
 ٝزعوف عيٚ ٍفًٖ٘ اىفطوٝبد ٗغون ر قٞصٖب -0أ

 ٝزعوف عيٚ غون رنبصو اىفطوٝبد -6أ

 ٝزعوف عيٚ اٍبىٞت ر نٝخ اىفطوٝبد   -3أ
 ٝزعوف عيٚ روامٞت اعَبً اىفطوٝبد   -4أ
 اىزعوف عيٚ إٌ ف٘ائل ٍٗعبه اىفطوٝبد   -5أ
 ٗ ف كٗهاد  ؽٞبح اىفطوٝبد -6أ

 جوّبٍظ ىقب خ ثبىا ٞخاىَٖبهاراألٕلاف  –ة 

 ٍعوفخ ٍفًٖ٘ اىفطوٝبد ٗفص٘ ب اىْجبرٞخ ٍْٖب  – 0ة 

 رَنِٞ اىطيجخ ٍِ ر قٞص اىفطوٝبد ثبىَقزجو  – 6ة 

      قلهح اىطبىت عيٚ اىزعوف ٗاىزفوٝق ثِٞ االّ٘اع اىَبٍخ ٗاالّ٘اع اىَفٞلٓ ٗاىََزقلٍخ م ناء   - 3ة 

 
 غوائق اىزعيٌٞ ٗاىزعيٌ      

 

 غوٝقخ اىقبء اىَؾبظواد

 اى وػ ٗاىز٘ظٞؼ

 غوٝقخ عوض اىَالٝلاد 

 غوٝقخ عوض االفالً اىعيَٞخ عِ اىفطوٝبد

 غوٝقخ اىزعيٌ اىنارٜ

 ٗر قٞصٖب غوٝقخ عَع اىعْٞبد

 
 غوائق اىزقٌٞٞ      

 

 افزجبهاد ّاوٝخ 

 افزجبهاد عَيٞخ

 رقبهٝو ٗكهاٍبد

 
 األٕلاف اى٘علاّٞخ ٗاىقَٞٞخ . -ط

 اىقبثيٞخ عيٚ رؾيٞو اىْزبئظ ٗر قٞص اىفطوٝبد -0ط         

 امزَبة ٍٖبهاد عِ اىفطوٝبد اىََوظخ ىيْجبد -6ط

 ىيْجبربد اىَيهعٞخ  .اٍنبّٞخ رطجٞق ّاٌ اى٘قبٝخ ٗاىؾَبٝخ -3ط

ٍٖبهح ىيزفنٞو ؽَت قلهح اىطبىت ٖٗٝلف مىل اُ ٝفٌٖ اىطبىت ٍزٚ ٗمٞف ٝفنو فٜ عَيٞبد  -4ط   

 اىَنبفؾخ ٗعَيٞبد اى٘قبٝخ ىيؾق٘ه ٗاىجَبرِٞ ٗاىَياهع.
 غوائق اىزعيٌٞ ٗاىزعيٌ     
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 غوٝقخ عوض اىَْبمط اىفطوٝخ ٗاالفالً اىعيَٞخ اىَزعيقخ ثبىَبكح  -0
 ٗاىز٘ظٞؼاى وػ  -6
 اىعصف اىنْٕٜ -3
اٍزوارٞغٞخ ٍٖبهح اىزفنٞو ٗارقبم اىقواه اىَْبٍت اٛ اُ ٝزقن اىطبىت اىقواه اىغٞل عْلٍب ٝفنو فٜ  -4

 ر قٞص افخ ٍب  ٗعَيٞخ ٍنبفؾزٖب ٗاُ ٝفنو ثع٘اقت ٕنا اىقواه ٗربصٞوارٔ اىجٞئٞخ.

 
 غوائق اىزقٌٞٞ    

 

 االفزجبهاد اىْاوٝخ 

 االفزجبهاد اىعَيٞخ 

 افزجبهاد قصٞوح اٍج٘عٞخ

 رقبهٝو ٗكهاٍبد

 
 

 

 .اى قصٜ(األفوٙ اىَزعيقخ ثقبثيٞخ اىز٘ظٞف ٗاىزط٘ه  )اىَٖبهاداىَْق٘ىخ اىزإٔٞيٞخ ٗ اىَٖبهاد اىعبٍخ-ك 

 اىز٘ا و اىيفاٜ ٗٝ َو:-0ك

 اىقلهح عيٚ اىزعجٞو عِ االفنبه ث٘ظ٘ػ ٗصقخ فٜ اىنالً  -0
 اىعَو اىغَبعٜ -6
 اىعَو ثضقخ ظَِ اىَغَ٘عخ -3
 عَع اىَعيٍ٘بد ث نو ٍْٖغٜ ٗعيَٜ ىزبٌٍٞ ٍجبكئ ىؾو اىَ نيخ -4
 اىَجبكهح: اىلافع ىيعَو ٗاىقلهح عيٚ اىَجبكهح -5

 اىز٘ا و اىنزبثٜ : -6ك

 اىقلهح عيٚ اىزعجٞو عِ ّفَٔ ث٘ظ٘ػ ثبىنزبثخ -0
 اىزقطٞػ ٗاىزْاٌٞ / رقطٞػ ٗرْاٌٞ االّ طخ ٗرْفٞنٕب -6
 ٗاىجٞئبد اىَقزيفخاىَوّٗخ ٗاىزنٞف ٍع االٗظبع اىَز ٞوح  -3
 اكاهح اى٘قذ ثفبعيٞخ ٗرؾلٝل اٗى٘ٝبد اىَٖبً ٗاىقلهح عيٚ اىعَو ثبىَ٘اعٞل اىَؾلكح -4

 
 غوائق اىزعيٌٞ ٗاىزعيٌ          

 اى وػ ٗاىز٘ظٞؼ

 اىزعيٌٞ اىنارٜ 

 اىقبء اىَؾبظواد 

 
 غوائق اىزقٌٞٞ          

 االفزجبهاد اىْاوٝخ 

 االفزجبهاد اىعَيٞخ 

 ٗكهاٍبدرقبهٝو 
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 ثْٞخ اىجوّبٍظ  .00

 اىَبعبد اىَعزَلح           اٌٍ اىَقوه أٗ اىََبن هٍي اىَقوه أٗ اىََبن اىَوؽيخ اىلهاٍٞخ 

 عَيٜ     ّاوٛ      

 46 61 فطوٝبد   اىضبىضخ

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 اىزقطٞػ ىيزط٘ه اى قصٜ .06

 اجملموعة بفعالية ونشاطالعمل اجلماعي : العمل ضمن  -1

 ادارة الوقت : ادارة الوقت بفاعلية وحتديد االولويات مع القدرة على العمل ادلنظم مبواعيده احملددة -2

 القيادة : القدرة على توجيو وحتفيز االخرين -3

 االستقاللية بالعمل -4

 التفاوض واالقناع اي قدرة الطالب على اقناع االخرين وادلناقشة للتوصل اىل اتفاق. -5
 

 اىَعٖل(األّاَخ اىَزعيقخ ثبالىزؾبن ثبىنيٞخ أٗ  )ٗظعٍعٞبه اىقج٘ه  .03

 
 قبول عام / مركزي

 
 
 



  
 37الصفحت 

 
  

 
 
 
 

 إٌٔ ٍصبكه اىَعيٍ٘بد عِ اىجوّبٍظ .04

 ادلوقع االلكرتوين للكلية او اجلامعة
 دليل اجلامعة

 اىم الكتب وادلصادر اخلاصة بالقسم



  
 38الصفحت 

 
  

 

 

 هخطط ههاراث الونهح

 البرناهح الخاضعت للتقُُنَرخً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرخاث التعلن الفردَت هن 

 هخرخاث التعلن الوطلىبت هن البرناهح 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهح الخاصت بال

األهذاف الىخذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 الورحلت الثالثت

2116-2116 
  /    /    /    /   أساسٍ فطرَاث 

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 نوىرج وصف الوقرر

 

 وصف الوقرر

 

 

 عبٍعخ اىَضْٚ اىَؤٍَخ اىزعيَٞٞخ .45

  ميٞخ اىيهاعخ / قٌَ ٗقبٝخ اىْجبد    / اىَومي عيَٜ اىقٌَ اى .46

 فطوٝبد ّاوٛ + عَيٜ اٌٍ / هٍي اىَقوه .47

 م٘هٍٜ أشنبه اىؾع٘ه اىَزبؽخ .41

 6106-6105اىضبّٜ /  اىفصو / اىَْخ .49

 عَيٜ 46ّاوٛ /  61 )اىنيٜ(علك اىَبعبد اىلهاٍٞخ  .51

 0/06/6106 ربهٝـ إعلاك ٕنا اى٘ ف  .50

 إٔلاف اىَقوه .56

امزَبة اىطبىت ٍٖبهاد ٍعوفٞخ عِ عيٌ  اىفطوٝبد  ٗرأصٞوارخ االٝغبثٞخ ٗاىَيجٞخ عيٚ االَّبُ ٍٗؾب ٞيخ 

اىفطوٝخ اىَقزيفخ ٍٗعوفخ ألٛ ٍِ االقَبً اىيهاعٞخ ٗاىَبً اىطيجخ ثأشنبه ٗروامٞت ٗكٗهاد ؽٞبح االعْبً 

 ٗاى عت اىفطوٝخ رع٘ك ريل اىفطوٝبد .
 منىل ٍعوفخ رقٌَٞ ٗرصْٞف االعْبً اىفطوٝخ. 

 ٍٗعوفخ االٌٍ اىعوثٜ ٗاىعيَٜ ىألعْبً اىفطوٝخ  
 رؾلٝل االّ٘اع ٗاالعْبً اىْبفعخ ٍضو اىنَأ ٗاىَ وًٗ  

 ٗىَؾب ٞيخ  ٗىؾٞ٘اّبد اىَيهعخ. ٍعوفخ االّ٘اع اىزٜ رَجت ا بثبد ىالَّبُ
 ٍعوفخ ربصٞو اىًََ٘ اىفطوٝخ عيٚ  ؾخ االَّبُ 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٗغوائق اىزعيٌٞ ٗاىزعيٌ ٗاىزقٌٞٞ َقوهبد اىٍقوع .66

  االٕلاف اىَعوفٞخ  ٕلاف األ -أ - أ
 ٝزعوف عيٚ ٍفًٖ٘ اىفطوٝبد ٗغون ر قٞصٖب -0أ

 ٝزعوف عيٚ غون رنبصو اىفطوٝبد -6أ

 ٝزعوف عيٚ اٍبىٞت ر نٝخ اىفطوٝبد   -3أ
 ٝزعوف عيٚ روامٞت اعَبً اىفطوٝبد   -4أ
 اىزعوف عيٚ إٌ ف٘ائل ٍٗعبه اىفطوٝبد   -5أ
 ٗ ف كٗهاد  ؽٞبح اىفطوٝبد-6أ

  َقوهاىقب خ ثبى ٞخاىَٖبهاراألٕلاف   -ة 

 ٍعوفخ ٍفًٖ٘ اىفطوٝبد ٗفص٘ ب اىْجبرٞخ ٍْٖب  – 0ة 

 رَنِٞ اىطيجخ ٍِ ر قٞص اىفطوٝبد ثبىَقزجو  – 6ة 

      قلهح اىطبىت عيٚ اىزعوف ٗاىزفوٝق ثِٞ االّ٘اع اىَبٍخ ٗاالّ٘اع اىَفٞلٓ ٗاىََزقلٍخ م ناء   - 3ة 

 
 غوائق اىزعيٌٞ ٗاىزعيٌ      

 

 اى وػ ٗاىز٘ظٞؼ

 اىزعيٌٞ اىنارٜ 

 اىقبء اىَؾبظواد 

 

 
 غوائق اىزقٌٞٞ      

 

 االفزجبهاد اىْاوٝخ 

 االفزجبهاد اىعَيٞخ 

 رقبهٝو ٗكهاٍبد

 

 
 األٕلاف اى٘علاّٞخ ٗاىقَٞٞخ   -ط

 اىقبثيٞخ عيٚ رؾيٞو اىْزبئظ ٗر قٞص اىفطوٝبد -0ط         

 امزَبة ٍٖبهاد عِ اىفطوٝبد اىََوظخ ىيْجبد -6ط

 اٍنبّٞخ رطجٞق ّاٌ اى٘قبٝخ ٗاىؾَبٝخ ىيْجبربد اىَيهعٞخ  .-3ط

ٍٖبهح ىيزفنٞو ؽَت قلهح اىطبىت ٖٗٝلف مىل اُ ٝفٌٖ اىطبىت ٍزٚ ٗمٞف ٝفنو فٜ عَيٞبد  -4ط   

  اىَنبفؾخ ٗعَيٞبد اى٘قبٝخ ىيؾق٘ه ٗاىجَبرِٞ ٗاىَياهع.
 غوائق اىزعيٌٞ ٗاىزعيٌ     

 

 اى وػ ٗاىز٘ظٞؼ

 اىزعيٌٞ اىنارٜ 
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 اىقبء اىَؾبظواد 

 

 
 غوائق اىزقٌٞٞ    

 

 

 االفزجبهاد اىْاوٝخ 

 االفزجبهاد اىعَيٞخ 

 افزجبهاد قصٞوح اٍج٘عٞخ

 رقبهٝو ٗكهاٍبد

 

 
 اىَْق٘ىخ ) اىَٖبهاد األفوٙ اىَزعيقخ ثقبثيٞخ اىز٘ظٞف ٗاىزط٘ه اى قصٜ (.اىزإٔٞيٞخ اىعبٍخ ٗ اىَٖبهاد -ك 

 اىز٘ا و اىيفاٜ ٗٝ َو:-0ك

 اىقلهح عيٚ اىزعجٞو عِ االفنبه ث٘ظ٘ػ ٗصقخ فٜ اىنالً  -6
 اىعَو اىغَبعٜ -7
 اىعَو ثضقخ ظَِ اىَغَ٘عخ -1
 عَع اىَعيٍ٘بد ث نو ٍْٖغٜ ٗعيَٜ ىزبٌٍٞ ٍجبكئ ىؾو اىَ نيخ -9

 اىَجبكهح: اىلافع ىيعَو ٗاىقلهح عيٚ اىَجبكهح -01

 اىز٘ا و اىنزبثٜ : -6ك

 اىقلهح عيٚ اىزعجٞو عِ ّفَٔ ث٘ظ٘ػ ثبىنزبثخ -5
 اىزقطٞػ ٗاىزْاٌٞ / رقطٞػ ٗرْاٌٞ االّ طخ ٗرْفٞنٕب -6
 االٗظبع اىَز ٞوح ٗاىجٞئبد اىَقزيفخاىَوّٗخ ٗاىزنٞف ٍع  -7
 اكاهح اى٘قذ ثفبعيٞخ ٗرؾلٝل اٗى٘ٝبد اىَٖبً ٗاىقلهح عيٚ اىعَو ثبىَ٘اعٞل اىَؾلكح -1
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 اىجْٞخ اىزؾزٞخ  .61

  ـ اىنزت اىَقوهح اىَطي٘ثخ 0

  )اىَصبكه(  ـ اىَواعع اىوئَٞٞخ 6

 اـ اىنزت ٗاىَواعع اىزٜ ٝ٘ ٚ ثٖب                

 ( اىَغالد اىعيَٞخ ، اىزقبهٝو ،.... ) 
 

ة ـ اىَواعع االىنزوّٗٞخ، ٍ٘اقع االّزوّٞذ 

.... 
 

 
 فطخ رط٘ٝو اىَقوه اىلهاٍٜ  .69

   

 

 

 

 
 

  

 ثْٞخ اىَقوه .67

ٍقوعبد اىزعيٌ  اىَبعبد األٍج٘ع

 اىَطي٘ثخ
اٌٍ اى٘ؽلح / أٗ 

 اىَ٘ظ٘ع
 غوٝقخ اىزقٌٞٞ غوٝقخ اىزعيٌٞ
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 منوذج وصف ادلقرر
 

 

 

 

 

 

 جامعة ادلثىن/ كلية الزراعة ادلؤسسة التعليمية  -1

 قسم وقاية النبات  القسم العلمي/ ادلركز -2

 حشراتتصنيف  اسم / رمز ادلقرر -3

 اجباري اشكال احلضور ادلتاحة -4

 2116-2115الفصل الدراسي االول  السنة الدراسية الفصل /السنة-5
 ساعات 8 عدد الساعات الدراسية )الكلي(-6

 25/5/2116 تأريخ اعداد ىذا الوصف -7

 اىداف ادلقرر-8
 الرتب احلشرية تعرف الطالب على اىم -1
 وضع احلشرات ضمن ادلراتب التصنيفية تعرف الطالب على -2
 انواع ادلفاتيح التصنيفية ادلستخدمة للتفريق بني انواع احلشراتتعرف الطالب على -3

 ظة يف ادلتاحف تعرف الطالب على انواع العينات احملفو  -4
 خمرجات ادلقرر و طرائق التعليم والتعلم والتقييم -9

 االىداف ادلعرفية  - أ

 والرتب التصنيفية حسب ادلستويات والطبقات   التعرف على  انواع احلشرات-1
  مهام رجل التصنيف و طبيعة عملو يف تشخيص االنواع احلشرية التعرف على -2
 انواع العينات احملفوظة يف ادلتاحف والرجوع اليها عند تصنيف احلشرات دراسة -3

ة يوفر وصف المقرر هذا ايجازا مقتضبا ألهم خصائص المقرر و مخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنا اذا كان قد حقق االستفاد
 القصوى من فرص التعلم المتاحة والبد من الربط بينها و بين وصف البرنامج 
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 االىداف ادلهارية اخلاصة بادلقرر - ب
 التدريب الصيفي-1       

 حبوث-2        
 تقارير علمية-3

 
 
 
 

  
 طرائق التعليم و التعلم 

 االختبارت اليومية ادلفاجئة واالسبوعية ادلستمرة-1
 يف قاعة الدرسالتدريبات واالنشطة -2
 االلكرتونية ارشاد الطالب اىل بعض ادلواقع-3

 طرائق التقييم
 ادلشاركة يف قاعة الدرس-1
 تقدمي االنشطة-2
 اختبارات يومية وفصلية وهنائية وانشطة-3

 االىداف الوجدانية و القيمية 
 علم تصنيف احلشرات بالعلوم االخرىعالقة  التعرف-1
 وتشخيص االنواع احلشرية  كيفية التمييزالتعرف على  -2

 التعرف على انواع التباينات بني االنواع احلشرية-3

 طريقة ادلناقشة واحملاضرة واالستجواب 
 

 ادارة احملاضرة على حنو تطبيقي مرتبط بواقع احلياة اليومية -1
 تكليف الطالب ببعض االنشطة والواجبات اجلماعية-2
 اليومية والنشاطاتختصيص نسبة من الدرجات للواجبات -3
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 بنية ادلقرر -11
 

خمرجات التعلم  الساعات االسبوع
 ادلطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعلم اسم الوحدة او ادلوضوع

احملاضرة و  وتأرخيو وعالقتو بالعلوم األخرى ومراحل تطوره. علم التصنيف , تعريفو الف -1 حفظ,فهم.حتليل  2 2/3/2116
 ادلناقشة 

االختبارات 
 التحريرية 

التصنيف احلديث ومقارنتو مع علم التصنيف القدمي , ادلراتب التقسيمية ,  علم -2 حفظ,فهم.حتليل 2 9/3/2116

 تكون األمناط احلياتية مع األمثلة .

 

احملاضرة و 
 ادلناقشة 

االختبارات 
 التحريرية 

 التصنيفية . والنظام الطبقيتقسيم احلشرات , الطبقية  حفظ,فهم.حتليل 2 16/3/2116

 مع األمثلة . 

 

احملاضرة و 
 ادلناقشة 

االختبارات 
 التحريرية 

مقدمة عن أصل شعبة مفصلية األرجل) نبذة تارخيية ( نظريات التكوين  حفظ,فهم.حتليل  2 23/3/2116
 والتطور,جدول للتأريخ اجليولوجي لألرض ,

احملاضرة و 
 ادلناقشة 

االختبارات 
 التحريرية 

 صف احلشرات , تقسيمو والرتب التابعة لو مع األمثلة . -3 حفظ,فهم.حتليل  2 31/3/2116

 

احملاضرة و 
 ادلناقشة 

االختبارات 
 التحريرية 

                           األمثلة , واألمناط ) أنواع النماذج ( مع أنواع جمموعات ادلتاحف  -4 حفظ,فهم.حتليل  2 7/4/2116

.      

 

احملاضرة و 
 ادلناقشة 

االختبارات 
 التحريرية 

 ات الفردية , أنواعها , وسبب ظهورىا , مع األمثلة .التباين -5 حفظ,فهم.حتليل  2 14/7/2116

 

احملاضرة و 
 ادلناقشة 

االختبارات 
 التحريرية 

العلمية , شروطها , كتابة األسم العلمي , ادلفاتيح التصنيفية , مع  لتسميةا -6 حفظ,فهم.حتليل  2 21/4/2116

 .           األمثلة

 

احملاضرة و 
 ادلناقشة 

االختبارات 
 التحريرية 

 تشخيص النماذج والتفرقة التصنيفية مع األمثلة . -7 حفظ,فهم.حتليل 2 28/4/2116

 

احملاضرة و 
 ادلناقشة 

االختبارات 
 التحريرية 

  للكائنات احلية الصفات التصنيفية , والتوزيع اجلغرايف    حفظ,فهم.حتليل  2 5/5/2116

 حسب ادلناطق اجلغرافية , مع األمثلة . 

 

احملاضرة و 
 ادلناقشة 

االختبارات 
 التحريرية 
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 طرائق التقييم
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 االختبارات التحريرية بأنواعها 

 ادلهارات االخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطويرادلهارات العامة و التأىيلية ادلنقولة )  -د
 -1د
 -2د
 -3د
 -4د

 
 البنية التحتية-11

 الكتب ادلقررة ادلطلوبة-1
 

 تركيب وتصنيف حشرات / د. جليل ابو احلب 

 ادلراجع الرئيسية )ادلصادر(-2
 تركيب وتصنيف حشرات / د. جليل ابو احلب

 )اجملالت العلمية, التقارير , ....(الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا -أ
 
 

 ادلراجع االلكرتونية , مواقع االنرتنيت - ت
 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  -12
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 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 جامعة المثنى:  الجامعة    
 كلية الزراعة:  ة/ المعهدالكلي   
 قسم وقاية النبات :    القسم العلمي    
 تاريخ ملء الملف :     

 
 :   التوقيع   :                                                              التوقيع    
 اسم المعاون العلمي :    أ.د. يحيى كريدي                   د. ميري كاظم مباشر : رئيس القسم سما   
 :                                                         التاريخ:                                                           لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق الملف من قبل     
 ضمان الجودة واألداء الجامعيشعبة     
 واألداء الجامعي:ضمان الجودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 وصف البرناهح األكادَوٍ        

 

البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب يوفر وصف 
 تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 عبٍعخ اىَضْٚ اىَؤٍَخ اىزعيَٞٞخ .05

 ٗقبٝخ اىْجبد / ميٞخ اىيهاعخ / اىَومي  عيَٜاىقٌَ اى .06

اٗ اٌٍ اىجوّبٍظ األمبكَٜٝ  .07

 اىَْٖٜ 
 اٍواض ّجبد 

 ثني٘هًٝ٘ اٌٍ اى ٖبكح اىْٖبئٞخ  .01

  :اىْابً اىلهاٍٜ  .09
 ٍْ٘ٛ /ٍقوهاد /أفوٙ 

 فصيٜ 

 ABET اىَعزَل   ثوّبٍظ االعزَبك .61

اىَؤصواد اىقبهعٞخ  .60

 األفوٙ 
 اىَٖبهاد اىَْٖٞخىٝبهاد ٍٞلاّٞخ / كٗهاد رلهٝجٞخ ىيطيجخ ىزط٘ٝو 

 4/5/6106 ربهٝـ إعلاك اى٘ ف  .66

 إٔلاف اىجوّبٍظ األمبكَٜٝ .63

امزَبة اىطبىت ٍٖبهاد ٍعوفٞخ عِ ٍفبٌٕٞ اٍواض اىْجبد  ٗرؾلٝلا االَٕٞخ االقزصبكٝخ الٍواض اىْجبد  

،اىيهاعٞخ ، اىؾٞ٘ٝخ ، ٗغون ٍنبفؾخ ٕنٓ االٍواض  ٗاّ٘اع غون اىَنبفؾخ ) اىطجٞعٞخ ،اىزطجٞقٞخ ، اىَٞنبّٞنٞخ 

اىز وٝعٞخ، اىنَٞٞبٗٝخ ، اى٘هاصٞخ ، اٍزقلاً ٍْاَبد اىَْ٘ ، اٍزقلاً اىََقيصبد اىْجبرٞخ  ، ٗثواٍظ اىَنبفؾخ 

 اىَزنبٍيخ (
منىل ٍعوفخ رقٌَٞ اٍواض اىْجبد ؽَت ّ٘ع اىََججبد اىَوظٞخ ٗإَٞزٖب عيٚ اىَؾص٘ه ٗؽَت اى ناء اىنٛ 

 رزْبٗىٔ 
اىَوض اىْجبرٜ اىنٛ ٝصٞت اىَؾب ٞو اىؾقيٞخ ) ؽٞ٘ٛ ّبرظ عِ مبئْبد ؽٞخ ، غٞو ؽٞ٘ٛ ّبرظ ٍعوفخ ّ٘ع 

 عِ اٍجبة فَيغٞخ ٍِ ّقص ٍٞبٓ اىوٛ اٗ ّقص عْب و غنائٞخ ٗغٞوٕب(
ٍعوفخ االٌٍ اىعوثٜ ىيَوض اىْجبرٜ عيٚ اىَؾص٘ه  ٗاالٌٍ اىعيَٜ ٗاىعبئيخ ٗاىورجخ ىيََجت اىَوظٜ اىؾٞ٘ٛ 

و اىََجت )ثنزٞوٝب ، فطوٝبد ، َّٞبر٘كا ، فبٝوٍٗبد ، ٍبٝن٘ثالىٍب ٗغٞوٕب ٍِ اىََججبد ( ٍٗعوفخ ّ٘عٔ ٕ

 ٗاالَٕٞخ االقزصبكٝخ ىيَوض ٗكٗهح اىؾٞبح
 رؾلٝل اىط٘ه اىعبه ىيََجت اىَوظٜ ٗاعواض ٗعالٍبد اال بثخ.
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 مٞفٞخ اىزقيص ٍْٖب .ٍعوفخ ٍصبكه اال بثخ االٗىٞخ ٗاىضبّ٘ٝخ ٍٗصله فزوح اىز زٞخ ىيََججبد اىَوظٞخ ٗ

 

 اىَطي٘ثخ ٗغوائق اىزعيٌٞ ٗاىزعيٌ ٗاىزقٌٞٞ جوّبٍظٍقوعبد اى  .64

  االٕلاف اىَعوفٞخ  - ة
 ٝزعوف عيٚ ٍفًٖ٘ اٍواض اىْجبد  ٗغون ر قٞصٖب -0أ

 ٝزعوف عيٚ غون ٍنبفؾخ ٕنٓ االٍواض ٗاٍبىٞت اى٘قبٝخ ٍْٖب -6أ

 ٝزعوف عيٚ ٍفًٖ٘ االكاهح اىَزنبٍيخ ىيَٞطوح عيٚ فطو اٍواض اىْجبربد  -3أ
 ٝزعوف عيٚ غجٞعخ االظواه ٗاىقَبئو فٜ االّزبط اىيهاعٜ اىزٜ رَججٖب ٕنٓ االٍواض   -4أ
 اىزعوف عيٚ اٍجبة ا بثخ اىؾق٘ه  ثٖنٓ اىََججبد اىَوظٞخ اىؾٞ٘ٝخ اٗ غٞو اىؾٞ٘ٝخ   -5أ
 َوظٜ  اىزٜ ٝصٞت اىؾق٘ه ٗرؾلٝل ٍصله اال بثخ اىعبهٗ ف كٗهح ؽٞبح اىََجت اى-6أ

 جوّبٍظ اىقب خ ثبى األٕلاف اىَٖبهارٞخ –ة 

 ٍعوفخ ٍفًٖ٘ اٍواض اىْجبد  ٗفص٘ ب االٍواض اىْبرغخ عِ ٍَججبد ؽٞ٘ٝخ  – 0ة 

رَنِٞ اىطيجخ ٍِ ر قٞص اىْجبربد اىَصبثخ ٗاٍنبّٞخ عيه ٗر قٞص اىََججبد اىَوظٞخ  – 6ة 

 اىََججخ 

      قلهح اىطبىت عيٚ رقلٝو اىؾل اىؾوط االقزصبكٛ  - 3ة 

 
 غوائق اىزعيٌٞ ٗاىزعيٌ      

 

 غوٝقخ اىقبء اىَؾبظواد

 اى وػ ٗاىز٘ظٞؼ

 غوٝقخ عوض اىَْبمط اىْجبرٞخ اىَصبثخ

 غوٝقخ عوض االفالً اىعيَٞخ عِ إٌ اٍواض اىْجبد 

 غوٝقخ اىزعيٌ اىنارٜ

 غوٝقخ عَع اىعْٞبد ٗر قٞصٖب

 
 غوائق اىزقٌٞٞ      

 

 افزجبهاد ّاوٝخ 

 افزجبهاد عَيٞخ

 رقبهٝو ٗكهاٍبد

 
 األٕلاف اى٘علاّٞخ ٗاىقَٞٞخ . -ط

 اىقبثيٞخ عيٚ رؾيٞو اىْزبئظ ٗر قٞص االٍواض اىْجبرٞخ  -0ط         

 امزَبة ٍٖبهاد عِ ٍنبفؾخ االٍواض اىْجبرٞخ  فٜ اىؾق٘ه-6ط

 ٗاىؾَبٝخ ىيؾق٘ه ٍِ اال بثبد اىَوظٞخ  اىَؾزَيخاٍنبّٞخ رطجٞق ّاٌ اى٘قبٝخ -3ط

ٍٖبهح ىيزفنٞو ؽَت قلهح اىطبىت ٖٗٝلف مىل اُ ٝفٌٖ اىطبىت ٍزٚ ٗمٞف ٝفنو فٜ عَيٞبد  -4ط   

 اىَنبفؾخ ٗعَيٞبد اى٘قبٝخ ىيؾق٘ه  ٍِ اال بثبد اىَوظٞخ اىَؾزَيخ
 غوائق اىزعيٌٞ ٗاىزعيٌ     
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 غوٝقخ عوض اىَْبمط اىْجبرٞخ اىَصبثخ  ٗاالفالً اىعيَٞخ اىَزعيقخ ثبىَبكح  -5
 اى وػ ٗاىز٘ظٞؼ -6
 اىعصف اىنْٕٜ -7
اٍزوارٞغٞخ ٍٖبهح اىزفنٞو ٗارقبم اىقواه اىَْبٍت اٛ اُ ٝزقن اىطبىت اىقواه اىغٞل عْلٍب ٝفنو فٜ  -1

 ٔ اىجٞئٞخ.ر قٞص افخ ٍب  ٗعَيٞخ ٍنبفؾزٖب ٗاُ ٝفنو ثع٘اقت ٕنا اىقواه ٗربصٞوار

 
 غوائق اىزقٌٞٞ    

 

 االفزجبهاد اىْاوٝخ 

 االفزجبهاد اىعَيٞخ 

 افزجبهاد قصٞوح اٍج٘عٞخ

 رقبهٝو ٗكهاٍبد

 
 

 

 .اى قصٜ(األفوٙ اىَزعيقخ ثقبثيٞخ اىز٘ظٞف ٗاىزط٘ه  )اىَٖبهاداىَْق٘ىخ اىزإٔٞيٞخ ٗ اىَٖبهاد اىعبٍخ-ك 

 اىز٘ا و اىيفاٜ ٗٝ َو:-0ك

 اىقلهح عيٚ اىزعجٞو عِ االفنبه ث٘ظ٘ػ ٗصقخ فٜ اىنالً  -00
 اىعَو اىغَبعٜ -06
 اىعَو ثضقخ ظَِ اىَغَ٘عخ -03
 عَع اىَعيٍ٘بد ث نو ٍْٖغٜ ٗعيَٜ ىزبٌٍٞ ٍجبكئ ىؾو اىَ نيخ -04
 اىَجبكهح: اىلافع ىيعَو ٗاىقلهح عيٚ اىَجبكهح -05

 اىز٘ا و اىنزبثٜ : -6ك

 اىقلهح عيٚ اىزعجٞو عِ ّفَٔ ث٘ظ٘ػ ثبىنزبثخ -9
 اىزقطٞػ ٗاىزْاٌٞ / رقطٞػ ٗرْاٌٞ االّ طخ ٗرْفٞنٕب -01
 اىَوّٗخ ٗاىزنٞف ٍع االٗظبع اىَز ٞوح ٗاىجٞئبد اىَقزيفخ -00
 اكاهح اى٘قذ ثفبعيٞخ ٗرؾلٝل اٗى٘ٝبد اىَٖبً ٗاىقلهح عيٚ اىعَو ثبىَ٘اعٞل اىَؾلكح -06

 -3ك

 -4ك   
 غوائق اىزعيٌٞ ٗاىزعيٌ          

 اى وػ ٗاىز٘ظٞؼ

 اىزعيٌٞ اىنارٜ 

 اىقبء اىَؾبظواد 

 
 غوائق اىزقٌٞٞ          
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 االفزجبهاد اىْاوٝخ 

 االفزجبهاد اىعَيٞخ 

 رقبهٝو ٗكهاٍبد

 

 

 

 
 ثْٞخ اىجوّبٍظ  .65

 اىَبعبد اىَعزَلح           اٌٍ اىَقوه أٗ اىََبن هٍي اىَقوه أٗ اىََبن اىَوؽيخ اىلهاٍٞخ 

 عَيٜ     ّاوٛ      

 45 31 اٍواض اىْجبد   اىضبىضخ

     

     

     

     
     
 
 
 
 
 
 

 اىزقطٞػ ىيزط٘ه اى قصٜ .66

 العمل اجلماعي : العمل ضمن اجملموعة بفعالية ونشاط -6

 ادارة الوقت : ادارة الوقت بفاعلية وحتديد االولويات مع القدرة على العمل ادلنظم مبواعيده احملددة -7

 القيادة : القدرة على توجيو وحتفيز االخرين -8

 االستقاللية بالعمل -9

 التفاوض واالقناع اي قدرة الطالب على اقناع االخرين وادلناقشة للتوصل اىل اتفاق. -11
 

 اىَعٖل(األّاَخ اىَزعيقخ ثبالىزؾبن ثبىنيٞخ أٗ  )ٗظعٍعٞبه اىقج٘ه  .67

 
 قبول عام / مركزي
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 إٌٔ ٍصبكه اىَعيٍ٘بد عِ اىجوّبٍظ .61

 اجلامعةادلوقع االلكرتوين للكلية او 
 دليل اجلامعة

 اىم الكتب وادلصادر اخلاصة بالقسم  
 كتاب امراض النبات )الشكري (

 2115كتاب اجريوس مرتجم اىل اللغة العربية 
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 هخطط ههاراث الونهح

 اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرخاث التعلن الفردَت هن البرناهح الخاضعت للتقُُنَرخً وضع 

 هخرخاث التعلن الوطلىبت هن البرناهح 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهح الخاصت بال

األهذاف الىخذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت الوهاراث العاهت 

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 الورحلت الرابعت

1115-2116 
  /    /    /    /   اساسٍ اهراض النباث 
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 نوىرج وصف الوقرر

 

 وصف الوقرر

 

 

 عبٍعخ اىَضْٚ اىَؤٍَخ اىزعيَٞٞخ .53

 ٗقبٝخ اىْجبد / ميٞخ اىيهاعخ / اىَومي عيَٜ اىقٌَ اى .54

 اٍواض اىْجبد  اٌٍ / هٍي اىَقوه .55

  أشنبه اىؾع٘ه اىَزبؽخ .56

 فصيٜ  اىفصو / اىَْخ .57

 75 )اىنيٜ(علك اىَبعبد اىلهاٍٞخ  .51

 4/5 ربهٝـ إعلاك ٕنا اى٘ ف  .59

 إٔلاف اىَقوه .61

امزَبة اىطبىت ٍٖبهاد ٍعوفٞخ عِ ٍفبٌٕٞ اٍواض اىْجبد ٗرؾلٝلا االَٕٞخ االقزصبكٝخ الٍواض اىَؾب ٞو 

اىؾقيٞخ  ٗغون ٍنبفؾخ ٕنٓ االٍواض  ٗاّ٘اع غون اىَنبفؾخ ) اىطجٞعٞخ ،اىزطجٞقٞخ ، اىَٞنبّٞنٞخ ،اىيهاعٞخ ، 

اىز وٝعٞخ، اىنَٞٞبٗٝخ ، اى٘هاصٞخ ، اٍزقلاً ٍْاَبد اىَْ٘ ، اٍزقلاً اىََقيصبد اىْجبرٞخ  ، ٗثواٍظ اىؾٞ٘ٝخ ، 

 اىَنبفؾخ اىَزنبٍيخ (
منىل ٍعوفخ رقٌَٞ اٍواض اىْجبد ؽَت ّ٘ع اىََجت اىَوظٞبَٕٞزٖب عيٚ اىَؾص٘ه ٗؽَت اى ناء اىنٛ 

 رزْبٗىٔ 
و اىؾقيٞخ ) ؽٞ٘ٛ ّبرظ عِ مبئْبد ؽٞخ ، غٞو ؽٞ٘ٛ ّبرظ ٍعوفخ ّ٘ع اىَوض اىْجبرٜ اىنٛ ٝصٞت اىَؾب ٞ

 عِ اٍجبة فَيغٞخ ٍِ ّقص ٍٞبٓ اىوٛ اٗ ّقص عْب و غنائٞخ ٗغٞوٕب(
ٍعوفخ االٌٍ اىعوثٜ ىيَوض اىْجبرٜ عيٚ اىَؾص٘ه  ٗاالٌٍ اىعيَٜ ٗاىعبئيخ ٗاىورجخ ىيََجت اىَوظٜ اىؾٞ٘ٛ 

َبر٘كا ، فبٝوٍٗبد ، ٍبٝن٘ثالىٍب ٗغٞوٕب ٍِ اىََججبد ( ٍٗعوفخ ّ٘عٔ ٕو اىََجت )ثنزٞوٝب ، فطوٝبد ، ّٞ

 ٗاالَٕٞخ االقزصبكٝخ ىيَوض ٗكٗهح اىؾٞبح

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 رؾلٝل اىط٘ه اىعبه ىيََجت اىَوظٜ ٗاعواض ٗعالٍبد اال بثخ.
 ٍعوفخ ٍصبكه اال بثخ االٗىٞخ ٗاىضبّ٘ٝخ ٍٗصله فزوح اىز زٞخ ىيََججبد اىَوظٞخ ٗمٞفٞخ اىزقيص ٍْٖب .

 

 ٗغوائق اىزعيٌٞ ٗاىزعيٌ ٗاىزقٌٞٞ َقوهاىٍقوعبد  .31

   ٕلاف اىَعوفٞخ األ -أ
 ٝزعوف عيٚ ٍفًٖ٘ اٍواض اىْجبد  ٗغون ر قٞصٖب-0أ

 ٝزعوف عيٚ غون ٍنبفؾخ ٕنٓ االٍواض ٗاٍبىٞت اى٘قبٝخ ٍْٖب -6أ

 ٝزعوف عيٚ ٍفًٖ٘ االكاهح اىَزنبٍيخ ىيَٞطوح عيٚ فطو اٍواض اىْجبربد  -3أ
 ٝزعوف عيٚ غجٞعخ االظواه ٗاىقَبئو فٜ االّزبط اىيهاعٜ اىزٜ رَججٖب ٕنٓ االٍواض   -4أ
 اىزعوف عيٚ اٍجبة ا بثخ اىؾق٘ه  ثٖنٓ اىََججبد اىَوظٞخ اىؾٞ٘ٝخ اٗ غٞو اىؾٞ٘ٝخ   -5أ
 ٗ ف كٗهح ؽٞبح اىََجت اىَوظٜ  اىزٜ ٝصٞت اىؾق٘ه ٗرؾلٝل ٍصله اال بثخ اىعبه-6أ

 
    َقوه.اىقب خ ثبى ٞخاىَٖبهاراألٕلاف   -ة 

 ٍعوفخ ٍفًٖ٘ اٍواض اىْجبد  ٗفص٘ ب االٍواض اىْبرغخ عِ ٍَججبد ؽٞ٘ٝخ  - 0ة

رَنِٞ اىطيجخ ٍِ ر قٞص اىْجبربد اىَصبثخ ٗاٍنبّٞخ عيه ٗر قٞص اىََججبد اىَوظٞخ  – 6ة 

 اىََججخ 

      قلهح اىطبىت عيٚ رقلٝو اىؾل اىؾوط االقزصبكٛ  - 3ة 

  
 غوائق اىزعيٌٞ ٗاىزعيٌ      

 

 غوٝقخ اىقبء اىَؾبظواد

 اى وػ ٗاىز٘ظٞؼ

 غوٝقخ عوض اىَْبمط اىْجبرٞخ اىَصبثخ

 غوٝقخ عوض االفالً اىعيَٞخ عِ إٌ اٍواض اىَؾب ٞو اىؾقيٞخ 

 غوٝقخ اىزعيٌ اىنارٜ

 غوٝقخ عَع اىعْٞبد ٗر قٞصٖب

 
 غوائق اىزقٌٞٞ      

 

 افزجبهاد ّاوٝخ 

 عَيٞخافزجبهاد 

 رقبهٝو ٗكهاٍبد

 
 األٕلاف اى٘علاّٞخ ٗاىقَٞٞخ   -ط

 اىقبثيٞخ عيٚ رؾيٞو اىْزبئظ ٗر قٞص االٍواض اىْجبرٞخ  -0ط         

 امزَبة ٍٖبهاد عِ ٍنبفؾخ االٍواض اىْجبرٞخ  فٜ اىؾق٘ه-6ط

 اٍنبّٞخ رطجٞق ّاٌ اى٘قبٝخ ٗاىؾَبٝخ ىيؾق٘ه ٍِ اال بثبد اىَوظٞخ  اىَؾزَيخ-3ط

ٍٖبهح ىيزفنٞو ؽَت قلهح اىطبىت ٖٗٝلف مىل اُ ٝفٌٖ اىطبىت ٍزٚ ٗمٞف ٝفنو فٜ عَيٞبد  -4ط   

 خاىَنبفؾخ ٗعَيٞبد اى٘قبٝخ ىيؾق٘ه  ٍِ اال بثبد اىَوظٞخ اىَؾزَي
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 غوائق اىزعيٌٞ ٗاىزعيٌ     

 

 غوٝقخ عوض اىَْبمط اىْجبرٞخ اىَصبثخ  ٗاالفالً اىعيَٞخ اىَزعيقخ ثبىَبكح  -9
 ٗاىز٘ظٞؼاى وػ  -01
 اىعصف اىنْٕٜ -00
اٍزوارٞغٞخ ٍٖبهح اىزفنٞو ٗارقبم اىقواه اىَْبٍت اٛ اُ ٝزقن اىطبىت اىقواه اىغٞل عْلٍب ٝفنو  -06

 فٜ ر قٞص افخ ٍب  ٗعَيٞخ ٍنبفؾزٖب ٗاُ ٝفنو ثع٘اقت ٕنا اىقواه ٗربصٞوارٔ اىجٞئٞخ.

 
 غوائق اىزقٌٞٞ    

 

 االفزجبهاد اىْاوٝخ 

 االفزجبهاد اىعَيٞخ 

 افزجبهاد قصٞوح اٍج٘عٞخ

 رقبهٝو ٗكهاٍبد

 
 .اى قصٜ(األفوٙ اىَزعيقخ ثقبثيٞخ اىز٘ظٞف ٗاىزط٘ه  )اىَٖبهاداىَْق٘ىخ اىزإٔٞيٞخ ٗ اىَٖبهاد اىعبٍخ-ك 

 اىز٘ا و اىيفاٜ ٗٝ َو:-0ك

 اىقلهح عيٚ اىزعجٞو عِ االفنبه ث٘ظ٘ػ ٗصقخ فٜ اىنالً  -06
 اىعَو اىغَبعٜ -07
 اىعَو ثضقخ ظَِ اىَغَ٘عخ -01
 اىَعيٍ٘بد ث نو ٍْٖغٜ ٗعيَٜ ىزبٌٍٞ ٍجبكئ ىؾو اىَ نيخ عَع -09
 اىَجبكهح: اىلافع ىيعَو ٗاىقلهح عيٚ اىَجبكهح -61

 اىز٘ا و اىنزبثٜ : -6ك

 اىقلهح عيٚ اىزعجٞو عِ ّفَٔ ث٘ظ٘ػ ثبىنزبثخ -03
 اىزقطٞػ ٗاىزْاٌٞ / رقطٞػ ٗرْاٌٞ االّ طخ ٗرْفٞنٕب -04
 اىَقزيفخاىَوّٗخ ٗاىزنٞف ٍع االٗظبع اىَز ٞوح ٗاىجٞئبد  -05
 اكاهح اى٘قذ ثفبعيٞخ ٗرؾلٝل اٗى٘ٝبد اىَٖبً ٗاىقلهح عيٚ اىعَو ثبىَ٘اعٞل اىَؾلكح -06

 -3ك

 -4ك        
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 اىجْٞخ اىزؾزٞخ  .36

  ـ اىنزت اىَقوهح اىَطي٘ثخ 0

  ـ اىَواعع اىوئَٞٞخ )اىَصبكه(  6

 اـ اىنزت ٗاىَواعع اىزٜ ٝ٘ ٚ ثٖب                

 ( اىَغالد اىعيَٞخ ، اىزقبهٝو ،.... ) 
 

ة ـ اىَواعع االىنزوّٗٞخ، ٍ٘اقع االّزوّٞذ 

.... 
 

 
 فطخ رط٘ٝو اىَقوه اىلهاٍٜ  .33

   

 

 

 

 
 

  

 ثْٞخ اىَقوه .30

ٍقوعبد اىزعيٌ  اىَبعبد األٍج٘ع

 اىَطي٘ثخ
اٌٍ اى٘ؽلح / أٗ 

 اىَ٘ظ٘ع
 غوٝقخ اىزقٌٞٞ غوٝقخ اىزعيٌٞ
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 منوذج وصف ادلقرر

 وصف ادلقرر
 يوفر وصف ادلقرر ىذا اجيازا مقتضيا ألىم خصائص ادلقرر وخمرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها  

 مربىنا عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم ادلتاحة والبد من الربط بينها وبني وصف الربنامج 
 
 
 
 
 كلية الزراعة ادلوسسة التعليمية -1

 وقاية النبات القسم العلمي /ادلركز  -2

 اساسيات بستنة  اسم/رمز ادلقرر -3

  اشكال احلضور ادلتاحة - 4

 2115االول /  الفصل /السنة -5

  عددالساعات الدراسية )الكلي(-6

  تاريخ اعداد ىذا الوصف-7

 اىداف ادلقرر-8
 وانتاجها زراعتها وطرق والجمالية والطبية والغذائية االقتصدية واهميتها المختلفة البستنية بالمحاصيل الطالب تعريف 

 البساتين انشاء وطرق المختلفة البستنية المنشئات على والتعرف

 خمرجات ادلقرر وطرائق التعليم والتعلم و التقييم-11

 االىداف ادلعرفية -أ
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 اخلاصة بادلقرر.االىداف ادلهارية  -ب
  

 طرائق التعليم والتعلم

 
 

 طرائق التقييم 
 االىداف الوجدانية والقيمية 

 
 

 طريقة ادلناقشة واحملاضرة واالستجواب
 

 ط
 اساسيات بستنة ) نظري ( -بنية ادلقرر :-11
 

 خمرجات التعلم  الساعات  االسبوع 
 ادلطلوبة  

 اسم الوحدة /او
 ادلوضوع 

 طريقة التقييم طريقة التعلم 

 تعريف    مقدمة و حفظ ,فهم, حتليل  2 22/11/2115
 بالنباتات البستنية

 

 احملاضرة و
 ادلناقشة

 االختبارات 
 التحريرية

  الغذائية القيمة  حفظ ,فهم, حتليل 2 28/11/2115
 البستنية لمحاصيل

 بساتني الفاكهة

 احملاضرة و
 ادلناقشة

 االختبارات 
 التحريرية

 تصنيف  حفظ ,فهم, حتليل 2 4/11/2115
 البستنية النباتات 

 احملاضرة و
 ادلناقشة

 االختبارات 
 التحريرية
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  البيئية الظروف  حفظ ,فهم, حتليل 2 11/11/2111
 بالبستنة وعالقتها

 احملاضرة و
 ادلناقشة

 االختبارات 
 التحريرية

  الحرارة درجة  حفظ ,فهم, حتليل 2 16/11/2111

 و نباتات الزينةو  الضوء
 احملاضرة و

 ادلناقشة
 االختبارات 

 التحريرية
التكاثر اجلنسي  حفظ ,فهم, حتليل 2 22/11/2115

 التكاثر الالجنسي
 احملاضرة و

 ادلناقشة
 االختبارات 

 التحريرية
انبات البذور حماصيل  حفظ ,فهم, حتليل 2 28/11/2115

 اخلضراوات
 احملاضرة و

 ادلناقشة
 االختبارات 

 التحريرية
و كمية التقاوي  حفظ ,فهم, حتليل 2 4/12/2115

 اخلضراوات تحسين
 احملاضرة و

 ادلناقشة
 االختبارات 

 التحريرية
العوامل احملدده لنجاح  حفظ ,فهم, حتليل  11/12/2115

 زراعة احملاصيل البستنية
 احملاضرة و

 ادلناقشة
 االختبارات 

 التحريرية
ادلشاتل و شروط    17/12/2115

 انشائها 
  

 
 

 طرائق التقييم 
 

 االختبارات التحريرية بأنواعها 

 ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة )ادلهارات  االخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف  والتطوير -د
 -1د
 -2د
 -3د
 -4د

 البنية التحتية -12
 الكتب ادلقررة ادلطلوبة-1
                                 سلومي احسان جبار 0د    البستنة علم   )ادلصادر (ادلراجع الرئيسية 2

 غالب علي حسين حسامالسيد 

 الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا -أ
 

 )اجملالت العلمية ,التقارير ,....(

 مواقع االنرتنيت ادلراجع االلكرتونية ,-ب
 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي-13
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 مواضيع عن اخر التقنيات ادلستخدمة يف زراعة وانتاج وتداول وخزن احملاصيل البستنيةادخال 
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 منوذج وصف ادلقرر

 وصف ادلقرر
 يوفر وصف ادلقرر ىذا اجيازا مقتضيا ألىم خصائص ادلقرر وخمرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها  

 مربىنا عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم ادلتاحة والبد من الربط بينها وبني وصف الربنامج 
 
 
 
 
 جامعة ادلثىن /كلية الزراعة  ادلوسسة التعليمية -1

 وقاية نبات  /ادلرحلة الثانية  القسم العلمي /ادلركز  -2

 احياء جمهرية  اسم/رمز ادلقرر -3

 اجباري اشكال احلضور ادلتاحة - 4

 2116-2115الفصل الدراسي االول / الفصل /السنة -5

 ساعة  35 عددالساعات الدراسية )الكلي(-6

 31/5/2116 تاريخ اعداد ىذا الوصف-7

 اىداف ادلقرر-8

 ميكن الطالب من معرفة العلوم التابعة  لالحياء اجملهرية -1

 التعرف على اشكال  االحياء اجملهرية مظهريا وجمهريا -2

 دراسة فسلجو االحياء اجملهرية  وتغذيتها -3

 دراسة فوائد ومضار االحياء بالنسبة للنبات واحليوانات -4

 خمرجات ادلقرر وطرائق التعليم والتعلم و التقييم-11
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 االىداف ادلعرفية -أ
 االطالع على  اصناف االحياء اجملهرية )البكرتيا ,الفطريات, الطحالب ,الديدان الثعبانية ,الطفيليات( -1أ
 معرفة تركيب اخللية البكرتيا والفطرية و فسلجتها وتغذيتها وايض وىذه االحياء -2أ
 معرفة العوائل البكرتيا ومواصفاهتا--3أ
 معرفة االصناف التابعة للفطريات  -4أ

 االىداف ادلهارية اخلاصة بادلقرر. -ب
 االطالع على اىم ارشادات خمترب االحياء اجملهرية -1ب
 معرفة طرق التعقيم للمواد واالجهزة ادلستخدمة يف ادلخترب-2ب
 معرفة انواع وطرق حتضري االوساط ادلستخدمة يف امناء االحباء اجملهرية -3ب
 معرفة  طريقة التصبيغ -4ب
 البكتريي دراسة طرق العد -5ب

 طرائق التعليم والتعلم

 طريقة احملاضرة -1
 طريقة احملاضرة ادلشفوعة بادلناقشة  -2
 
 
 

 طرائق التقييم 
 االختبارات  التحريرية بأنواعها اضافة اىل تكليف الطلبة بإعداد حبث  عن احد مفردات ادلادة  -1

 االىداف الوجدانية والقيمية -ج
 زيادة اىتمام  الطلبة يف مادة االحياء اجملهرية لعالقاهتا حبياة االنسان واحليوان والنبات 

 
 طرائق التعليم  والتعلم 

 طريقة ادلناقشة واحملاضرة واالستجواب
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 ط
 بنية ادلقرر-11
 

 خمرجات التعلم  الساعات  االسبوع 
 ادلطلوبة  

 اسم الوحدة /او
 ادلوضوع 

 طريقة التقييم طريقة التعلم 

 تعريف علم  حفظ ,فهم, حتليل  2 22/11/2115
 االحياء وتصنيف
 العلوم التابعة لو 

 احملاضرة و
 ادلناقشة

 االختبارات 
 التحريرية

 تشريح البكرتيا حفظ ,فهم, حتليل 2 28/11/2115
 

 احملاضرة و
 ادلناقشة

 االختبارات 
 التحريرية

 وتكاثر البكرتيامنو  حفظ ,فهم, حتليل 2 4/11/2115
 

 احملاضرة و
 ادلناقشة

 االختبارات 
 التحريرية

 احملاضرة و االنزميات حفظ ,فهم, حتليل 2 11/11/2111
 ادلناقشة

 االختبارات 
 التحريرية

 طرق قياس النمو حفظ ,فهم, حتليل 2 16/11/2111
 الكمي للبكرتيا 

 احملاضرة و
 ادلناقشة

 االختبارات 
 التحريرية

 احملاضرة و التصبيغ حفظ ,فهم, حتليل 2 22/11/2115
 ادلناقشة

 االختبارات 
 التحريرية

 احملاضرة و الفطريات  حفظ ,فهم, حتليل 2 28/11/2115
 ادلناقشة

 االختبارات 
 التحريرية

 احملاضرة و الطحالب  حفظ ,فهم, حتليل 2 4/12/2115
 ادلناقشة

 االختبارات 
 التحريرية

 احملاضرة و الطفيليات حتليلحفظ ,فهم,   11/12/2112
 ادلناقشة

 االختبارات 
 التحريرية

      
       

 
 طرائق التقييم 

 
 االختبارات التحريرية بأنواعها 

 ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة )ادلهارات  االخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف  والتطوير -د
 -1د
 -2د
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 -3د
 -4د

 البنية التحتية -12
 الكتب ادلقررة ادلطلوبة-1
 علم اجلراثيم اجلزء النظري  ادلراجع الرئيسية )ادلصادر (2

 علم اجلراثيم اجلزء العملي 

 الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا -أ
 )اجملالت العلمية ,التقارير ,....(

 

  ادلراجع االلكرتونية ,مواقع االنرتنيت-ب
 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي-13
 
 

 

 

 


