
 ًوىذج وصف الومسز

 

 علن الحشساث العام  : وصف الومسز

 

 انًؤسسخ انزؼهًُُخ -1
 كهُخ انؼهىو نهجُبد -خبيؼخ ثغذاد  

 

  لسى ػهىو انسُبح انمسى اندبيؼٍ / انًشكز -2

  BEN 212 علن الحشساث العام  / اسى / سيز انًمشس -3

  انجشايح انزٍ َذخم فُهب -4

 زضىس فؼهٍ وال رىخذ دساسخ ػٍ ثؼذ وزست انمىاٍَُ انُبفزح أشكبل انسضىس انًزبزخ -5

 انفصم انثبٍَ  -انسُخ انثبَُخ   انفصم / انسُخ -6

 ػًهٍ( 33َظشٌ ،  45سبػخ )  75 ػذد انسبػبد انذساسُخ )انكهٍ( -7

 15/2/2316 ربسَخ إػذاد هزا انىصف  -8

 أهذاف انًمشس -9

 مفصليات االرجليهدف ادلقرر اىل متكني الطالب من التعرف  على 
 

 هساخعت أداء هؤظعاث التعلين العالي ))هساخعت البسًاهح األكاديوي((

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

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

 البرنامج.



 

 واهم  الشعب اليت تضمها  .

 مث التوسع مع صف احلشرات  والتعرف على ادلميزات الشكلية  اخلارجية والداخلية للحشرات

 مث معرفة ادلوقع التصنيفي للحشرات وطرق التصنيف باستخدام ادلفاتيح التصنيفية.

 

 

 

 يخشخبد انزؼهى وطشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى -13

 االهذاف انًؼشفُخ -أ

 انزؼشف ػهً انشؼت انزبثؼخ نًفصهُبد االسخم -1أ

 انزؼشف ػهً صف انسششاد-2أ

 انزؼشف ػهً انشكم انخبسخٍ نهسششاد ورسىسارهب ثبالَىاع انًخزهفخ -3أ

 انزؼشف ػهً االخهزح انذاخهُخ نهسششاد-4أ

 انزؼشف ػهً رصُُف انسششاد وانًفبرُر انصُُفُخ انًسزخذيخ -5أ

   -6أ

 االهذاف انًهبسارُخ انخبصخ ثبنجشَبيح  -ة 

 اسزخذاو االيثهخ ػٍ انسششاد انًزىفشح ثبنجُئخ انؼشالُخ– 1ة

اسزخذاو االشكبل وانشسىو انزىضُسُخ خبصخ ثًب َزؼهك ثبنًظهش انخبسخٍ وانذاخهٍ ندسى  – 2ة

 انسششح

 هُخ ندسى انسششحرششَر خسى انسششح يٍ لجم انطبنت نهزؼشف ػهً االخهزح انذاخ – 3ة

     -4ة

 طشائك انزؼهُى وانزؼهى      

 انزؼهُى  رىفُش انشسىو واالشكبل انًخزهفخ الخهزح خسى انسششح وانزشكُت انخبسخٍ ندسى انسششح -1

 انزؼهُى ثزششَر خسى انسششح -2

 انزؼهى : طشذ االسئهخ يجبششح وخؼم انطبنت َزسىل نزذسَسٍ ثبنششذ  -3

 نًؼشفخ و يذي رفبػههى ونذفغ انجمُخ انً االَزجبح انزؼهى: اسئهخ يجبششح نهطهجخ -4

 

 طشائك انزمُُى      

 االخزجبساد انمصُشح انشجخ اسجىػُخ -1

 رمذَى انزمبسَش -2

 طشذ االسئهخ انفدبئُخ وانًزذاخهخ يغ ششذ انًبدح -3

 االخزجبساد انشهشَخ وانفصهُخ -4

 



 

 

 

 االهذاف انىخذاَُخ وانمًُُخ  -ج

 طشذ يدًىػخ زهىل نُفس انسؤال انًطشوذ ويُبلشزهب كم ػهً زذح ورسذَذ طشق انسم انًُبسجخ  -1ج

طشذ اسئهخ شفىَخ اسزثُبئُخ رسزبج اخبثبد اسزثُبئُخ ركىٌ راد اهًُخ يٍ َبزُخ انزمىَى وانذسخبد  -2ج

 يًب ركىٌ راد زبفز لىٌ نًشبسكخ انطهجخ وانزُبفس وانزسبثك ػهً زههب

  

 

 طشائك انزؼهُى وانزؼهى     

انًُبلشبد انزٍ رطشذ فٍ اثُبء انًسبضشح ويسبونخ اششان اكجش ػذد يًكٍ يٍ انطهجخ وانزطشق انً 

 رفبصُم االيىس ويُبلشزهب يُبلشخ يىضىػُخ ويىخهخ

 

 

 طشائك انزمُُى    

 رمُُى شفهٍ ػٍ طشَك اششان انطهجخ فٍ انًُبلشبد  -1

 االخزجبساد انمصُشح -2

 االخزجبساد انًخزجشَخ  -3

 االيزسبَبد انشهشَخ وانفصهُخ -4

 

 

 

انًهبساد  انؼبيخ وانزبهُهُخ انًُمىنخ ) انًهبساد األخشي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخصٍ  -د 

.) 

 هٌالشتها لوعسفت خطاهارُجُه ػهً االخطبء انًىخىدح فٍ اخبثبد انطهجخ انشفىَخ و -1د

 انًىخىدح فٍ اخبثبد انطهجخ انزسشَشَخ  وانزبشُش ػهُهب نزىضُسهب نهطبنترُجُخ ػهً االخطبء -2د

  



 ثُُخ انًمشس -11

 انسبػبد األسجىع
يخشخبد انزؼهى 

 انًطهىثخ

اسى انىزذح / انًسبق 

 أو انًىضىع
 طشَمخ انزمُُى طشَمخ انزؼهُى

هىلع الحشساث في  5 1

 عالن الحيىاى

تسكيب وهكىًاث 

 خداز الدعن

الحشساث طسق خوع 

 تصبيس الحشساث.

 

العولي: خوع 

الحشساث واالدواث 

 الالشهت لرلك

 13وفك انُمطخ 

اػالح وزست 

 انسبخخ

 13وفك انُمطخ 

اػالح وزست 

 انسبخخ

هٌاطك الدعن, االزخل  5 2

والتوفصل, االخٌحت 

 وًشاتها

تحىزاث اخصاء الفن 

 ,االزخل وتحىزاتها

رصجُش انسششاد العولي: 

 االَكشسكىثٍوانزسًُم 

 13وفك انُمطخ 

اػالح وزست 

 انسبخخ

 13وفك انُمطخ 

اػالح وزست 

 انسبخخ

البطي وشوائدها, الصوائد  5 3

 التٌاظليت

لسوى االظتشعاز 

 وتحىزاتها

 

العولي:السأض ودزوشٍ 

 والوٌطمت الصدزيت

 13وفك انُمطخ 

اػالح وزست 

 انسبخخ

 13وفك انُمطخ 

اػالح وزست 

 انسبخخ

االخٌحت وتحىزاتها, االث  الهضوي وهكىًاتتالدهاش  5 4

 شبك االخٌحت

 

العولي:هٌطمت البطي 

والصوائد التٌاظليت 

 والالتٌاظليت

 13وفك انُمطخ 

اػالح وزست 

 انسبخخ

 13وفك انُمطخ 

اػالح وزست 

 انسبخخ

الدهاش التٌفعي,وخهاش   5 5

 الدوزاى

 االظتحالت في الحشساث,

 

العولي:التشسيح الداخلي 

للحشساث/ الدهاش 

 الهضوي

 13وفك انُمطخ 

اػالح وزست 

 انسبخخ

 13وفك انُمطخ 

اػالح وزست 

 انسبخخ

اعضاء االخساج,الدهاش  5 6

 العضلي

تشسيح الداخلي لدعن 

الحشسة:الدهاش 

 الهضوي,خهاش الدوزاى

 

 العولي: الدهاش العصبي

 13وفك انُمطخ 

اػالح وزست 

 انسبخخ

 13وفك انُمطخ 

اػالح وزست 

 انسبخخ

الدهاش ¸الدهاش العصبي 5 7

 التٌاظلي االًثىي والركسي

 اهتحاى فصلي

 

العولي: الدهاش التٌفعي, 

 خهاش الدوزاى

 13وفك انُمطخ 

اػالح وزست 

 انسبخخ

 13وفك انُمطخ 

اػالح وزست 

 انسبخخ
الدهاشالعصبي,الدهاش  اهتحاى فصلي 5 8

 التٌاظلي الركسي

 

 العولي: اخهاش التٌاظلي

 13انُمطخ وفك 

اػالح وزست 

 انسبخخ

 13وفك انُمطخ 

اػالح وزست 

 انسبخخ
9 
 

 

 

5 
 
 
 

 

اعضاء الحط ,العيىى 

 الوسكبت والبعيطت

 

 

الدهاش التٌاظلي 

 االًثىي,الدهاش

 االخسخي.

 

 

 ايزسبٌ شهشٌ العولي:

 

 

 13وفك انُمطخ 

اػالح وزست 

 انسبخخ

 13وفك انُمطخ 

اػالح وزست 

 انسبخخ



 

 انجُُخ انزسزُخ  -12

 

 انكزت انًمشسح وانًطهىثخ:-أ

      

1- Insect structure & function by 

R.F.Chapman 2009. 

2- Principle of emtomology by snodograss. 

2002 

 انًشاخغ انشئُسُخ )انًصبدس( - ة

كتاب تركيب وتصنيف الحشرات تاليف  ا.د. عماد احمد     -  
 محمود ود. حسام الدين عبدالمة

كتاب افات امحاصيل الحقمية .تاليف ا.د. عماد احمد محمود - 
  و كامل سممان جبر

 

10 

 

 

 
5 

 

انهشيىَبد انسششَخ 

 ورطجُمبرهب

 

رصُُف انسششاد 

 وانًفبرُر انزصُُفُخ

لسوى االظتشعاز  العولي:

 وتحىزاتها

 13وفك انُمطخ 

اػالح وزست 

 انسبخخ

 13وفك انُمطخ 

اػالح وزست 

 انسبخخ

Order:isoptera,Ne التكاثس في الحشساث,وطسلت 5 11

uroptera 

 

اخصاء الفن  العولي:

 الواضغت

 13 وفك انُمطخ

اػالح وزست 

 انسبخخ

 13وفك انُمطخ 

اػالح وزست 

 انسبخخ

ًحل الععل واالهساض التي  5 11

 تصيبها

Order:Thysanopte

ra,siphonoptera 

 

تحسزاث اخصاء  العولي:

 الفن

 13وفك انُمطخ 

اػالح وزست 

 انسبخخ

 13وفك انُمطخ 

اػالح وزست 

 انسبخخ

تصٌيف الحشساث,عديوت  5 13

 االخٌحت والودٌحت

Order:Lepidoptera

,Hymenoptera 

 

 االزخل وتحىزاتها العولي:

 13وفك انُمطخ 

اػالح وزست 

 انسبخخ

 13وفك انُمطخ 

اػالح وزست 

 انسبخخ
Order;Diptera,cole اهتحاى فصلي 5 14

optera 

 

االخٌحت  العولي:

وتحىزاتها, االث الشبك 

 والتعسق

 13وفك انُمطخ 

اػالح وزست 

 انسبخخ

 13وفك انُمطخ 

اػالح وزست 

 انسبخخ

حشساث خازخيت وداخليت  5 15

 اخصاء الفن

 اهتحاى فصلي

 

االظتحالت  العولي:

 وًواذخها

 13وفك انُمطخ 

اػالح وزست 

 انسبخخ

 13وفك انُمطخ 

اػالح وزست 

 انسبخخ



انكزت وانًشاخغ انزٍ َىصً ثهب -

 )انًدالد انؼهًُخ ، انزمبسَش،....(
  

     انًشاخغ االنكزشوَُخ ،يىالغ االَزشَُذ....-

 
 

 خطخ رطىَش انًمشس انذساسٍ -13

  انًزطهجبد انسبثمخ

 زست زدى انمبػخانذساسُخ وزست رمسُى انشؼت ألم ػذد يٍ انطهجخ 

 انمبػخانذساسُخ وزست رمسُى انشؼتزست زدى  أكجش ػذد يٍ انطهجخ 

 

 

 

 

 استبانة التقويم االكاديمي
 %كال %نعم العبارات ت
 19 09 يعتمد أساليب متنوعة يف تقيم ادلستوى العلمي -1
 5 05 قدرته على أدارة الصف وتعزيز اجلانب التفاعلي على مستوى ادلادة العلمية مع الطلبة -2
 5 05 امتحانيه شاملة ومتنوعة تقيس ادلستوى العلمي للطلبةقدرته على وضع أسئلة  -3
 15 55 التفاعل مع الطلبة وغرس القيم واألعراف اجلامعية من خالل اإلرشاد والتوجيه -4
 


