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 بنهاجامعة 

 الزراعةكلية 

 

  دراسات عليا مقرر توصيف

 مواصفات المقرر

 جمٌع البرامج : البرنامج أو البرامج التً ٌقدم من خاللها المقرر

 : اختٌارى لجمٌع البرامجعنصر رئٌسً أم ثانوي للبرامج

 : المحاصٌلالقسم الذي ٌقدم المقرر

 رماجستٌمقرر اختٌاري لل: السنة الدراسٌة/ المستوى

 2001/ 12/ 11: موافقة مجلس القسمتارٌخ 

 )أ(  البيانات األساسية 

 613م ح ص الكود:                         حشائشال بيئة وفسيولوجيا العنوان:

  2 المحاضرة: 3الساعات المعتمدة:

  ساعة 56 المجموع:       2 العملي:            :رشاد الااصحصص اإل

 )ب(  البيانات المهنية

 ألهداف العامة للمقررا (1

الدددً تفرٌدددذ الاالدددا با مٌدددة الح دددائل والفال دددة بدددٌن الح دددائل ٌهددددذ  دددذا المقرر 

  والمحاصٌل وارق مقاومة الح ائل  

 النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر (2

 أن : بنهاٌة  ذا المقر ٌكون الاالا  ادرا على

  المعرفة والفهم -أ

  ضرار ا ومناففهاالمقصود بالح ائل وا ٌذكر ما  و -1-أ

 ابٌفة النمو فً نباتات الح ائل ٌتفرذ على- 2-أ

 ارق مكافحة الح ائل ٌتفرذ على -3-أ

 تاثٌر تنافس الح ائل مع المحاصٌل ٌذكر -4-أ

  كٌذ ٌفاٌر الر ا ة ٌتفرذ -5-أ

 .ا م الفومل التً ٌجا مراعاتها عن رل المبٌد ٌلخص -6-أ

 المهارات الذهنية -ب

 الارق المتبفة لمقاومة الح ائلافضل ٌحدد  -1-ا

 ٌحدد الفوامل المختلفة التً تؤثر علً نمو وانت ار الح ائل-2-ا

 ٌحلل المخاار المتفلقة بنمو الح ائل مع المحاصٌل-3-ا

 ٌختار انسا المبٌدات لمقاومة الح ائل -4-ا
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 المهارات -ج

 المهارات المهنية والعملية -أ-ج

 املة فً مكافحة الح ائلٌستخدم المقاومة المتك -1-أ-ج

 ٌابق افضل الفملٌات الزراعٌة للقضاء علً الح ائل -2-أ-ج

 ٌتدرا علً االستخدام االمن للمبٌدات الح ائل -3-أ-ج

 المهارات العامة والقابلة للنقل -ب-ج

 ٌكتسا مهارة الفمل الجماعى. -1-ا-ج

 ٌدٌر الفمل وٌنظم الو ت بكفاءة. -2-ا-ج

 مع االخرٌنٌتواصل بفاعلٌة -3-ا-ج

 محتوى المقرر (3

/ عدد الساعات الموضوع
 االسبوع

االرشاد  محاضرة
االكاديمي/ 

 عملي
 1 1 2 مقدمة

 1 1 2 اضرار الح ائل ومناففها
 2 1 2 الفال ة بٌن الح ائل والمحاصٌل
 1 1 2 ا لمة الح ائل وارق انت ار ا
 2 1 2 تنافس الح ائل مع المحاصٌل

 2 2 2 ارق مكافحة الح ائل
 2 2 2 تقسٌم مبٌدات الح ائل

 2 1 2 امتصاص وانتقال مبٌدات الح ائل
استجابة نباتات الح ائل المورفولوجٌة والفسٌولوجٌة 

 للمبٌدات الف بٌة
2 1 1 

 1 2 2 ن اا واختٌارٌة المبٌدات
 1 1 2 استدامة مبٌدات الح ائل فً التربة

 أساليب التعليم والتعلم (4

  ............... محاضرات نظرٌة -4-1

  .................. تدرٌبات عملٌة  -4-2

  .......................... تكلٌفات  -4-3

 أساليب تقييم الطلبة (5

 . المفرفة والفهم والمهارات الذ نٌةلتقٌٌم    . إمتحانات دورٌة -5-1

 . المهارات الفملٌةلتقٌٌم    .. امتحانات عملٌة -5-2

 .المفرفة والفهم والمهارات الفامة والقابلة للنقللتقٌٌم    .... امتحان  فوى -5-3

 .المفرفة والفهم والمهارة الذ نٌةلتقٌٌم    ... ىإمتحان نظر -5-4

 جدول التقييم

 .8، 4األسبوع    .... .... إمتحانات دورٌة 1التقٌٌم 

 . 15األسبوع    .. ......... امتحان عملى 2التقٌٌم 

 .15األسبوع    ............ امتحان  فوى 3التقٌٌم 
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 .18 -16األسبوع    ........... امتحان نظرى 4التقٌٌم 

 الوزن النسبي لكل تقييم

 %تكوٌنى  ات دورٌةامتحان

 %60 امتحان آخر السنة/الفصل

 %10 االمتحان ال فوي

 %30 االمتحان الفملً

 % أعمال السنة/الفصل

 % أنواع التقٌٌم األخرى

 %100 المجموع

 أي تقٌٌم تكوٌنً بحت

 قائمة المراجع (6

 مذكرات المقرر -6-1

  .......... محاضرات ٌفد ا استاذ المادة

 ة( الكتا الضرورٌة )الكتا الدراسٌة المقرر -6-2

  ................................. ال توجد

 كتا مقترحة -6-3

- Field crop (part 3) 1963 ,Mustafa Ali Moursi &Abd El-azim Abd El-Gawad 

- Ross, M.A. and C.A. Lembi.1985. Applied weed science. Burgess Publishing 

Minneapolis 

- Weed science 2002 (2
nd

 edition) 

 لخمجالت دورٌة، موا ع إنترنت، إ -6-4

Agronomy Journal, Crop Science, Moshtohor Annals of Agric., Sci., and 

www.google.com (agronomy). 

 اإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم (7

 ، مراجع أجنبٌة حدٌثة جهاز كمٌوتر، جهاز عرض بروجكتور

 2212/  12/      17مجلس القسم المنعقد بتاريخ ـ تم مناقشة التوصيف وإعتماده ب

 استاذالمقرر

 هارون محمد موسي النجارد/ أ.

 رئيس القسم:التوقيع                                                      

 محمد اسماعيل سلوعأ.د/                                1/8/2010التارٌخ    

 التو ٌع                                                     
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