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  بنهاجامعة 

 الزراعةكلٌة 

 دراسات علٌامقرر توصٌف 
 مواصفات المقرر

 جمٌع البرامج: البرنامج أو البرامج التً ٌقدم من خاللها المقرر

 : اختٌارى لبرنامج دكتوراه المحاصٌل وباقى البرامج.عنصر رئٌسً أم ثانوي للبرامج

 : المحاصٌلالقسم الذي ٌقدم البرنامج

 : المحاصٌلررالقسم الذي ٌقدم المق

 الدراسات العلٌا: السنة الدراسٌة/ المستوى

 تارٌخ اعتماد المواصفات

 )أ(  البٌانات األساسٌة

 313ص م حالكود: حشائش ومقاومتها متقدم               العنوان:

  2 المحاضرة: ثالث وحداتالساعات المعتمدة:

 56  المجموع:       2 العملً:            :رشاد الااصحصص اإل

 )ب(  البٌانات المهنٌة

 األهداف العامة للمقرر (1

الً تعرٌف الطالب بالحشائش اضرارها ومنافعها وطرق انتشارها ٌهدف هذا المقرر 

  واقلمتها وطرق مقاومتها.

 النتائج التعلٌمٌة المستهدفة للمقرر (2

 أن : بنهاٌة هذا المقر ٌكون الطالب قادرا على

  المعرفة والفهم -أ

  المقصود بالحشائش واضرارها ومنافعها لى ما هوٌتعرف ع -1-أ

 طبٌعة النمو فً نباتات الحشائش ٌصف 2-أ

 طرق مكافحة الحشائش ٌذكر -3-أ

 تاثٌر تنافس الحشائش مع المحاصٌل ٌتعرف على -4-أ

  كٌف ٌعاٌر الرشاشة ٌتعرف على-5-أ

 .اهم العومل التً ٌجب مراعاتها عن رش المبٌد ٌذكر -6-أ

 الذهنٌة المهارات -ب

 افضل الطرق المتبعة لمقاومة الحشائشٌحدد  -1-ب

 ٌحدد العوامل المختلفة التً تؤثر علً نمو وانتشار الحشائش-2-ب
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 ٌحلل المخاطر المتعلقة بنمو الحشائش مع المحاصٌل-3-ب

 ٌختار انسب المبٌدات لمقاومة الحشائش -4-ب

 المهارات-ج

 المهارات المهنٌة والعملٌة -أ-ج

 ستخدم المقاومة المتكاملة فً مكافحة الحشائشٌ -1-أ-ج

 بشكل آمن لمبٌدات الحشائشٌستخدم ا -2-أ-ج

 المهارات العامة والقابلة للنقل -ب-ج

 ٌدٌر العمل وٌنظم الوقت بكفاءة. -1-ب-ج

 ٌتواصل بفاعلٌة مع االخرٌن -4-ب-ج

 المحتوٌات (3

إرشاد دروس  ضرةمحا /االسبوععدد الساعات ا ٌ الموضوعات التً تم تدرٌسها فعل
 أكادٌمٌة / عملٌة

    المحاضرات
  1 2 مقدمة

  1 2 اضرار الحشائش ومنافعها
  2 4 اقلمة الحشائش وطرق انتشارها
  1 2 تنافس الحشائش مع المحاصٌل

  2 4 طرق مكافحة الحشائش
  2 4 تقسٌم مبٌدات الحشائش

  2 4 امتصاص وانتقال مبٌدات الحشائش
  2 4 المبٌدات نشاط واختٌارٌة

  1 2 استدامة مبٌدات الحشائش فً التربة
    الجزء العملى -ب

 1  2 مقدمة
 1  2 اضرار الحشائش ومنافعها

 2  4 اقلمة الحشائش وطرق انتشارها
 1  2 تنافس الحشائش مع المحاصٌل

 2  4 طرق مكافحة الحشائش
 2  4 تقسٌم مبٌدات الحشائش

 2  4 امتصاص وانتقال مبٌدات الحشائش
 2  4 نشاط واختٌارٌة المبٌدات

 1  2 استدامة مبٌدات الحشائش فً التربة

 أسالٌب التعلٌم والتعلم (4

  ............... محاضرات نظرٌة -4-1

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

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

 أسالٌب تقٌٌم الطلبة (5

 . ت الذهنٌةالمعرفة والفهم والمهارالتقٌٌم    . إمتحانات دورٌة -5-1

 . المهارات العملٌةلتقٌٌم    .. امتحانات عملٌة -5-2

 .المعرفة والفهم والمهارات العامة والقابلة للنقللتقٌٌم    .... امتحان شفوى -5-3
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 .المعرفة والفهم والمهارة الذهنٌةلتقٌٌم    ... إمتحان نظرى -5-4

 جدول التقٌٌم

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

 .15األسبوع    .. ......... امتحان عملى 2ٌٌم التق

 .15األسبوع    ............ امتحان شفوى 3التقٌٌم 

 .18 -16األسبوع    ........... امتحان نظرى 4التقٌٌم 

 الوزن النسبً لكل تقٌٌم

 % ات دورٌةامتحان

 %66 امتحان آخر السنة/الفصل

 %16 االمتحان الشفوي

 %36 االمتحان العملً

 % أعمال السنة/الفصل

 % رىأنواع التقٌٌم األخ

 %166 المجموع

 أي تقٌٌم تكوٌنً بحت

 قائمة المراجع (6

 مذكرات المقرر -6-1

  .......... محاضرات ٌعدها استاذ المادة

 الكتب الضرورٌة )الكتب الدراسٌة المقررة(  -6-2

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

 كتب 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 

 مجالت دورٌة، مواقع إنترنت، إلخ -6-4

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

www.google.com (agronomy). 
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 ات المطلوبة للتعلٌم والتعلماإلمكان (3

 ، مراجع أجنبٌة حدٌثة جهاز كمٌوتر، جهاز عرض بروجكتور

 2003/     12/   13ـ تم مناقشة التوصٌف وإعتماده بمجلس القسم المنعقد بتارٌخ  

 رئٌس القسم   المقرر: استاذ 

 محمد اسماعٌل سلوعأ.د/   احمد رشدي محمدد/ أ.

 التوقٌع                     التوقٌع                     

 26 16/    8/  1التارٌخ:  


