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 ميكروبي يتحكم حيو: مواصفات مقرر

 

i. معلومات عامة عن المقرر General information about the course  : 

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
وبيتحكم حيوي ميكر  

2.  
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 
 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالي
Total محاضرات 

Lecture 
 عملي

Practical 
 تمارين/سمنار

Seminar/Tutorial 

1 1  2 

4.  
 المستوى والفصل الدراسي
Study Level and Semester المستوى الرابع/ الفصل االول 

5.  
 المتطلبات السابقة المقرر )إن وجدت(

Pre-requisites (if any) 
احياء دقيقة عام, علم الفطريات والبكتيريا والطحالب 

 والطفيليات وامراض النبات الميكروبية

6.  
 ()إن وجدتالمتطلبات المصاحبة 

Co-requisites (if any) 
                               (None)ال توجد 

7.  
 المقرردرس له يالبرنامج الذي 

Program (s) in which the course is offered 
 ، علم االحياءبرنامج االحياء الدقيقة

 

8.  
 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the course 
 انجليزي -عربي

9.  
 نظام الدراسة

Study System 
 فصلي

10.  
 معد)و( مواصفات المقرر

Prepared By 

 د. نسرين عبدالكريم المخالفي

11.  
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 
 

 

 الساعة المعتمدة للعملي والتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس. :مالحظة

ii. وصف المقرر Course Description: 

، مكافحتهاالتي تسرررررببها و ر  المختلفة واالضررررررار  الزراعيةآلفات التعريف بايهدف هذا المقرر الى 

وآليات عملها و رقها وأسرراليب تطبيقها وإيجابيات وسررلبيات كل واسرراسرريات المكافحة الحيوية وعناصرررها 

سة المكافحة الحيوية الميكروبية لألمراض النباتية البكتيرية والفطرية والفيروسية والحشرية   ريقة، ودرا

 .ئشالمكافحة الميكروبية للحشاوالنيماتودية و

 
 

iii. مخرجات تعلم المقرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف يكون الطالب قادرا على أن:

a1-  مكافحتهايصف اآلفات المختلفة واالضرار التي تسببها واهمية. 

a2- ساليب تطبيقهاوأ رقها وآليات عملها ووعناصرها أساسيات المكافحة الحيوية  يشرح. 
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b1- يقترح حلول للمشاكل المتعلقة بمكافحة اآلفات ومبيدات اآلفات السامة. 

c1- تنقية وحفظ عوامل المكافحة الحيوية.يكتسب الطالب مهارة عزل و 

-c2  في التعامل مع المواد البيولوجيةيطبق الطر  العلمية المختلفة وإجراءات السالمة. 

d1-  باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من فريق إلنهاء بعض المهاميعمل بشكل مستقل وكجزء. 

 

 

 مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجية التعليم والتعلم  مواءمة مخرجات تعلمأوال: 

 :والتقويم
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم
Knowledge and Understanding CILOs 

 استراتيجية التدريس
Teaching Strategies 

 التقويم استراتيجية
Assessment 
Strategies 

a1-  يصررررررف اآلفات المختلفة واالضرررررررار التي

 .مكافحتهاتسببها واهمية 

 المحاضرة التفاعلية 

 الحوار والمناقشة 

  التعلم الذاتي 

  المشروعات والمهام

 والتكاليف

 التحريرية  االختبارات 

 الشفوية االختبارات 

  سريعةالاالختبارات 
a2- أسررررررراسرررررريات المكافحة الحيوية  يشرررررررح

 رقهرررا ات عملهرررا ووآليررروعنررراصرررررررهرررا 

 .وأساليب تطبيقها

iv. :مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات التعلم للبرنامج 
Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs (Program Intended Learning Outcomes  (  

 مقررمخرجات التعلم المقصودة من ال  
(Course Intended Learning Outcomes) 

 مخرجات التعلم المقصودة من البرنامج
(Program Intended Learning Outcomes  (  

a1-  يصف اآلفات المختلفة واالضرار التي تسببها واهمية

 .مكافحتها

هذا المقرر يدرس لبرنامجين ليس لهما جذر 

 مشترك

a2- وعناصررررررها  أسررررراسررررريات المكافحة الحيوية يشررررررح

 .وأساليب تطبيقها رقها وآليات عملها و

b1-  يقترح حلول للمشرررررررراكررل المتعلقررة بمكررافحررة اآلفررات

 .ومبيدات اآلفات السامة

c1-  مل ية وحفظ عوا يكتسرررررررب الطالب مهارة عزل وتنق

 المكافحة الحيوية.

  

c2-  في يطبق الطر  العلمية المختلفة وإجراءات السالمة

 .د البيولوجيةالتعامل مع الموا

d1-  يعمل بشرررركل مسررررتقل وكجزء من فريق إلنهاء بعض

 .باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المهام
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 التقويم:    وثانيا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجية التدريس 
Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                             

 مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية
Intellectual Skills CILOs 

 استراتيجية التدريس
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 

Strategies 

b1-   يقترح حلول للمشررررررراكل المتعلقة بمكافحة

 .اآلفات ومبيدات اآلفات السامة

   المحاضرة التفاعلية 

  الحوار والمناقشة 

 حل المشكالت 

 التعلم الذاتي 

 التعلم التعاوني 

  المشروعات والمهام

 تكاليفوال

  االمتحانات التحريرية 

 الشفوية االختبارات 

 االختبارات السريعة  

 

 

باستراتيجية التدريس  مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية( ثالثا:

 :والتقويم
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 والعمليةالمهارات المهنية مخرجات المقرر/ 
Professional and Practical Skills CILOs 

 استراتيجية التدريس
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 
Strategies 

c1-  يكتسب الطالب مهارة عزل وتنقية وحفظ

 عوامل المكافحة الحيوية.

  المحاضرة التفاعلية 

 التطبيق العملي 

  العروض العملية 

  تيالتعلم الذا 

 التعلم التعاوني 

  الرررمشررررررررروعرررات والرررمرررهرررام

 والتكاليف

 

   االمتحانات التحريرية 

  االختبارات السريعة c2-  يطبق الطر  العلمية المختلفة وإجراءات

فرري الررتررعرررامرررل مررع الررمررواد السرررررررالمرررة 

 .البيولوجية

 

 

     ويم:رابعا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجية التدريس والتق
 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجات المقرر 
Transferable (General) Skills CILOs 

 استراتيجية التدريس
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment Strategies 

d1-  يعمل بشكل مستقل وكجزء من فريق

خدام تكنولوجيا باست إلنهاء بعض المهام

 .المعلومات واالتصاالت

   المحاضرة التفاعلية 

 التعلم الذاتي  

 التعلم التعاوني 

  مهرررام ل لمشرررررررروعرررات وا ا

 والتكاليف

 االمتحانات التحريرية 

 االختبارات السريعة 

 

v.  محتوى المقررموضوعات Course Content 
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 Theoreticalالجانب النظري  أوال: موضوعات

Aspect                                                        

 الرقم

Order 

الموضوعات 

الرئيسة/ 

 الوحدات

Topic List / 

Units 

 الموضوعات التفصيلية

Sub Topics List 

عدد 

 األسابيع 
Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

رموز 
مخرجات 

التعلم 

 للمقرر

(CILOs) 

1 

مقدمة عن 

اآلفات 

دام واستخ

 المبيدات 

 اآلفات 

 الخسائر التي تسببها اآلفات 

 في اإلنسان  مبيدات اآلفات، انواعها وتأثيرها

 والبيئة وأخطارها

1 1 
a1, b1, 

d1 

2 
المكافحة 

 الحيوية

 التعريف 

 االهمية 

 الحيوية العوامل المؤثرة على المكافحة 

 المفاهيم االساسية في المكافحة الحيوية 

1 1 
a1, a2, 

b1, d1 

3 

عوامل 

المكافحة 

 الحيوية

األعداء )

 (الطبيعيين

 التعريف 

  المكافحة الحيويةالخصائص المثالية لعامل 

 االنواع 

 قائمة عوامل المكافحة الحيوية 

 مزايا وعيوب عوامل المكافحة الحيوية 

1 1 
a1, a2, 

b1, d1 

4 

استراتيجيات 

المكافحة 

 الحيوية

 االدخال 

 االكثار 

 الحماية 

1 1 
a1, a2, 

b1,  d1 

5 
 ر  وأساليب  

 المكافحة

 المكافحة الطبيعية 

 التطبيقية: المكافحة 

 الكيميائية المكافحة -

 المكافحة الزراعية -

 المكافحة الميكانيكية -

 المكافحة الحيوية -

 المكافحة الوراثية -

  مكافحة اآلفات المتكاملة 

1 1 
a1, a2, 

b1, d1 

6 

ميكانيكية 

المكافحة 

 الحيوية

 التضاد 

 التنافس 

 التطفل 

 النزيمات المحطمة للجدارا 

 تحفيز المقاومة الجهازية 

  المكلللافحلللة العواملللل المؤثرة على فلللاعليلللة

 الحيوية

1 1 
a1, a2, 

b1, d1 

7 
المكافحة 

الميكروبية 
 1 1 الفطريات الممرضة للنباتن مقدمة ع 

a1, a2, 

b1, d1 
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للفطريات 

الممرضة 

 للنبات

 آليللات المكللافحللة الحيويللة لنمراي النبللاتيللة 

 الفطرية

  المسللللتخدمة كعوامل مكافحة الكائنات الدقيقة

ضلللللللد طعي الفطريات الممرضلللللللة  حيوية

 للنبات

8 
اختبار نصف 

 الفصل
 

1  

a1, a2, 

b1, c1, 

c2, d1 

9 

المكافحة 

الميكروبية 

للبكتيريا 

الممرضة 

 للنبات

  البكتيريا الممرضة للنباتعن مقدمة 

 آليات المكافحة الحيوية 

 مة كعوامل مكافحة الكائنات الدقيقة المسللللتخد

 ضد للبكتيريا الممرضة للنبات.  حيوية

1 1 

a1, a2, 

b1, c1, 

c2, d1 

10 

المكافحة 

الميكروبية 

بمسببات 

االمراض 

النباتية 

المحمولة  

 بالتربة

  االمراي النبلللاتيلللة المحموللللة  مقلللدملللة عن

 طالترطة

 آليات المكافحة الحيوية 

  الكائنات الدقيقة المسللللتخدمة كعوامل مكافحة

االمراي النبللاتيللة المحمولللة  ضللللللللد يويللةح

 طالترطة.

1 1 

a1, a2, 

b1, c1, 

c2, d1 

11 

المكافحة 

الميكروبية 

للفيروسات 

الممرضة 

 للنبات

  االمراي الفيروسيةمقدمة عن 

 آليات المكافحة الحيوية 

  الكائنات الدقيقة المسللللتخدمة كعوامل مكافحة

طعي الفيروسلللللات الممرضللللة ضلللللد  حيوية

 للنبات

1 1 

a1, a2, 

b1, c1, 

c2, d1 

12 

المكافحة 

الميكروبية 

للنيماتودا 

المتطفلة على 

 النبات

 المتطفلة على النبات مقدمة عن النيماتودا 

  آليات المكافحة الحيوية 

  الكللائنللات الللدقيقللة المسللللللتخللدمللة كعوامللل

مسللللللببات النيماتودا ضللللللد  مكافحة حيوية

 المتطفلة على النبات

1 1 

a1, a2, 

b1, c1, 

c2, d1 

13 

المكافحة 

الميكروبية 

 للحشرات

 الممرضة للنبات مقدمة عن الحشرات 

  آليات المكافحة الحيوية 

  الكائنات الدقيقة المسللللتخدمة كعوامل مكافحة

 طعي الحشرات  ضد  حيوية

1 1 

a1, a2, 

b1, c1, 

c2, d1 

14 

المكافحة 

الميكروبية 

لألمراض 

المنقولة 

 بالمفصليات

  لمفصلياتاألمراي المنقولة طامقدمة عن 

  آليات المكافحة الحيوية 

  الكائنات الدقيقة المسللللتخدمة كعوامل مكافحة

 األمراي المنقولة طالمفصلياتضد  حيوية

1 1 

a1, a2, 

b1, c1, 

c2, d1 
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15 

المكافحة 

الميكروبية 

 للحشائش

  مقدمة 

  الكائنات الدقيقة المسللللتخدمة كعوامل مكافحة

 للحشائش حيوية
1 1 

a1, a2, 

b1, c1, 

c2, d1 

 امتحان نهائي 16
 

1  

a1, a2, 

b1, c1, 

c2, d1 

عدد األسابيع والساعات الفعليةاجمالي   
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 14 14  

 

 

 

 

                                                  Practical Aspect موضوعات الجانب العملي  ثانيا:

 الرقم

Order 

 تجارب العملية/  تدريباتال
Practical / Tutorials topics 

عدد 

 األسابيع
Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

رموز 

مخرجات 

 التعلم
Course 

ILOs 

1 
  مقدمه عامة 

1 2 
a1, a2, 

d1  

2 

   جمع عينات التربة 

 1 عزل الكائنات الدقيقة من التربة 

 

2 

a1, a2, 

b1, c1, 

c2, d1 

3 
  امل المكافحة البيولوجيةوتنقية ع 

1 
2 a1, a2, 

b1, c1, 

c2, d1 

4 
   لآلفات النباتيةاالعداء الطبيعية 

1 
2 a1, a2, 

b1, d1 

5 

   دراسرررة الترثير المرررد ميكروبي ضرررد بعض الكائنات الممرضرررة

 I 2) ) للنبات
4 a1, a2, 

b1, c1, 

c2, d1 

6 
  اختبار نصف الفصل 

1 

 a1, a2, 

b1, c1, 

c2, d1 

7 

   دراسرررة الترثير المرررد ميكروبي ضرررد بعض الكائنات الممرضرررة

 2 (II) للنبات
4 a1, a2, 

b1, c1, 

c2, d1 

8 

  جهاز االستخالص 
 تركيب الجهاز -

 استخدامه -

  ريقة االستخالص -

1 

2 c2, d1 

9 

   دراسررررررة ترثير المسررررررتخلصررررررات النباتية على الكائنات الدقيقة

 1 الممرضة للنبات 
2 a1, a2, 

b1, c1, 

c2, d1 
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10 
  أخذ عينات ومالحظات االعداء الطبيعية للحشرات 

1 
2 a1, a2, 

b1, c2, 

d1 

11 
  الطفيليات والمتطفالت والمفترسات للحشرات 

1 
2 a1, a2, 

c2, d1 

12 
  اختبار نهاية الفصل 

1 

 a1, a2, 

b1, c1, 

c2, d1 

 اجمالي األسابيع والساعات الفعلية
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 12 24 === 

 

 :Teaching Strategiesاستراتيجيات التدريس 
  المحاضرة التفاعليةLectures 

  الحوار والمناقشةdiscussion 

  العصف الذهنيBrainstorming 

 حل المشكالت Problem solving 

  العروض العملية والمحاكاةSimulation Method Practical presentations&                 

  التطبيق العمليPractical in computer Lab (Lab works) 

 والمهام والتكاليف  المشروعاتprojects 

  التعلم الذاتيSelf-learning 

  التعلم التعاونيCooperative Learning  

 تبادل الخبرات بين الزمالء 

 

 

vi.  االنشطة والتكليفاتTasks and Assignments: 

 م
N

o 

 التكليف /االنشطة 
Assignments/ Tasks 

نوع 

التكليف 
 )فردي/ تعاوني(

الدرجة 

المستح

 قة

Mar

k 

أسبوع 

 التنفيذ
Week 

Due 

مخرجات 

 التعلم

CILOs 

(symbols) 

 و تقارير تكليفات وواجبات 1

94, 5 فردي  
a1, a2, 

b1, c1, 

c2, d1 

 تكليفات 2
 13 5 جماعي

a1, a2, 

b1, d1 

3      

4      

 === == Total Score  10درجة إجمالي ال 

 

 

vii. التعلم تقييم Learning Assessment: 
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 الرقم

No. 
 أنشطة التقييم 

Assessment Tasks 

أسوع 

 التقييم
Week 

due 

 الدرجة
Mark 

نسبة الدرجة 

إلى الدرجة 

النهائية 
Proportion of 

Final 

Assessment 

 مخرجات التعلم
CILOs 

(symbols) 

1 
 تالتكليفات والواجبا

 Tasks and Assignments 
4,9,13 10 10% 

a1, a2, b1, c1, 

c2, d1 

 Quiz 6 5 5%( 1كوز) 2
a1, a2, b1, d1 

3 
 اختبار نصف الفصل )عملي ونظري( 

Midterm Exam 

 عملي

(7) 

نظري 

(8) 

20 20% 
a1, a2, b1, c1, 

c2, d1 

 Quiz 12 5 5%( 2كوز) 4
a1, a2, b1, d1 

5 
 ملي(اختبار نهاية الفصل )ع

Final Exam (practical) 
14 30 30% 

a1, a2, b1, c1, 

c2, d1 

 

6 
 اختبار نهاية الفصل )نظري(

Final Exam (theoretical) 
16 30 30% 

a1, a2, b1, c1, 

c2, d1 

 
 Total  100 100 اإلجمالي% === 

 

 م المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، طلد النشر(.كتاطة المراجع للمقرر )اس:  Learning Resourcesمصادر التعلم 
 

 ) ال تزيد عن مرجعين(: Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .1

 Bellows, T.S. and Fisher, T.W. (1999): Handbook of Biological Control: 
Principles and Applications of Biological Control, Academic Press. San Diego. 

 Lacey, L. (2016): Microbial Control of Insect and Mite Pests. Academic Press. 

 :Essential Referencesالمراجع المساندة  .2
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 Fisher, T.W.;  Bellows, T.S.; Caltagirone, L.E.; Dahlsten, D.L.; Huffaker, C.B. and 
Gordh, G. (1999):  Handbook of Biological Control. Principles and 

Applications of Biological Control. Academic Press. 

 Flint, M.L. and Driestadt S.H. (1998): Natural Enemies Handbook: The 
illustrated guide to biological pest control. University of California Division 
of Agriculture and Natural Resources. 

 Huffaker, C.B. and Messenger, P.S. (1976): Theory and Practice of Biological 
Control. Academic Press. 

 Mukerji,  K.G.;  Chamola, B.P. and  Upadhyay R. K. (1999): Biotechnological 
Approaches in Biocontrol of Plant Pathogens. Springer, Boston, MA. 

 Van Driesche, R.G. and Bellows, T.S. (1996): Biological Control. Springer, 
Boston, MA. 

 .Electronic Materials and Web Sites etcالمصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت...  .3
 

 

 

 

viii. الموابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 بة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتا

 : Class Attendanceسياسة حمور الفعاليات التعليمية  1

 % من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك.75يلتزم الطالب بحمور  -

ز يقدم أسررتاا المقرر تقريرا بحمررور و ياب الطالب للقسررم ويحرم الطالب من دخول االمتحان في حال تجاو -

 % ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم.25الغياب 

 :Tardyالحمور المترخر  2

للطالب حمررور المحاضرررة إاا ترخر لمدة ربع سرراعة لثال  مرات في الفصررل الدراسرري، وإاا ترخر  يسررمح -

 زيادة عن ثال  مرات يحذر شفويا من أستاا المقرر، وعند عدم االلتزام يمنع من دخول المحاضرة.

 :Exam Attendance/Punctualityبط االمتحان ضوا 3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20ال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي إاا ترخر مقدار ) -

 إاا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية. -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

دد أسررررررتاا المقرر نوع التعيينات في بداية الفصررررررل ويحدد مواعيد تسررررررليمها وضرررررروابط تنفيذ التكليفات يح -

 وتسليمها.

 إاا ترخر الطالب في تسليم التكليفات عن الموعد المحدد يحرم من درجة التكليف الذي ترخر في تسليمه. -

 :Cheatingالغش  5

 لنصفي أو النهائي تطبق عليه الئحة شؤون الطالب.في حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان ا -

 في حال ثبوت قيام الطالب بالغش او النقل في التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة للتكليف. -

 :Plagiarismاالنتحال  6

 في حالة وجود شخص ينتحل شخصية  الب ألداء االمتحان نيابة عنه تطبق الالئحة الخاصة بذلك -
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 :Other policiesسات أخرى سيا 7

 أي سياسات أخرى مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ -
 

م2021-2020العام الجامعي:   

 تحكم حيوي ميكروبي :خطة مقرر

 

i.  معلومات عن أستاا المقررInformation about Faculty Member Responsible for 

the Course 

 االسم
Name 

ن عبدالكريم  اهر نسري

 المخالفي

الساعات المكتبية 
 )أسبوعيا(

Office Hours 
 

 المكان ورقم الهاتف
Location &Telephone 

No.  

 كلية العلوم /جامعه صنعاء

770964805 
 السبت

SAT 

 األحد

SU

N 

 االثنين

MO

N 

الثال 

 اء

TUE 

األربعا

 ء

WED 

الخمي

 س

THU 

 البريد اإللكتروني
E-mail 

amarmalik424@gmail.

com 
      

(1قرر: اللغة اإلنجليزية )  

 

ii.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

 اسم المقرر  .1
Course Title 

 تحكم حيوي ميكروبي

 رمز المقرر ورقمه  .2
Course Code and Number 

 

 للمقررالساعات المعتمدة   .3
Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 المجموع

Total محاضرات 
Lecture 

 عملي
Practical 

 تمارين/سمنار
Seminar/Tutorial 

1 1  2 

 المستوى والفصل الدراسي  .4
Study Level and Semester المستوى الرابع/ الفصل االول 

5.  
 المتطلبات السابقة للمقرر )إن وجدت(

Pre-requisites  
احياء دقيقة عام, علم الفطريات والبكتيريا والطحالب 

 والطفيليات وامراض النبات الميكروبية

– Co ()إن وجدتالمتطلبات المصاحبة   .6

requisite 
 Noneال توجد 

7.  
البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 

 Program (s) in which theتدريس المقرر 

course is offered 

 الدقيقةاالحياء 

 لغة تدريس المقرر  .8
Language of teaching the course 

 انجليزي -عربي

 مكان تدريس المقرر  .9
Location of teaching the course  كلية العلوم  -قاعات قسم العلوم الحياتية 

 

 الساعة المعتمدة للعملي وللتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس. :مالحظة

iii.  وصف المقررCourse Description: 

mailto:amarmalik424@gmail.com
mailto:amarmalik424@gmail.com
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، مكافحتهاالمختلفة واالضررررررار التي تسرررررببها و ر   الزراعيةآلفات التعريف بايهدف هذا المقرر الى 

وآليات عملها و رقها وأسرراليب تطبيقها وإيجابيات وسررلبيات كل واسرراسرريات المكافحة الحيوية وعناصرررها 

سة المكافحة الحيوية الميكروبية لألمراض النب اتية البكتيرية والفطرية والفيروسية والحشرية  ريقة، ودرا

 .المكافحة الميكروبية للحشائشوالنيماتودية و

 

iv.  مخرجات تعلم المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 
 بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف يكون الطالب قادرا على أن:

a1-  مكافحتهاواهمية يصف اآلفات المختلفة واالضرار التي تسببها. 

a2- وأساليب تطبيقها رقها وآليات عملها ووعناصرها أساسيات المكافحة الحيوية  يشرح. 

b1- يقترح حلول للمشاكل المتعلقة بمكافحة اآلفات ومبيدات اآلفات السامة. 

c1- .يكتسب الطالب مهارة عزل وتنقية وحفظ عوامل المكافحة الحيوية 

-c2 في التعامل مع المواد البيولوجيةختلفة وإجراءات السالمة يطبق الطر  العلمية الم. 

d1- باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يعمل بشكل مستقل وكجزء من فريق إلنهاء بعض المهام.

  

 

 

 

v. المقرر  محتوىCourse Content: 

 : Theoretical Aspectالموضوعات النظريةأوال: 

الر

 قم
Ord

er 

 الوحدات
عات )الموضو

 (الرئيسة

Units 

 الموضوعات التفصيلية
Sub Topics 

األسبو

 ع
Week 

Due 

الساعا

ت 

 الفعلية

Con. 

H 

1 
مقدمة عن اآلفات 

واستخدام 

 المبيدات

 اآلفات 

 الخسائر التي تسببها اآلفات 

 في اإلنسان والبيئة وأخطارها مبيدات اآلفات، انواعها وتأثيرها 

1 1 

 المكافحة الحيوية 2

 التعريف 

 اريخ والتطورالت 

 االهمية 

 الحيوية العوامل المؤثرة على المكافحة 

 المفاهيم االساسية في المكافحة الحيوية 

2 1 

3 
عوامل المكافحة 

األعداء ) الحيوية

 (الطبيعيين

 التعريف 

  المكافحة الحيويةالخصائص المثالية لعامل 

 االنواع 

 قائمة عوامل المكافحة الحيوية 

 ة الحيويةمزايا وعيوب عوامل المكافح 

3 1 
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4 
استراتيجيات 

 الحيويةالمكافحة 

 االدخال 

 االكثار 

 الحماية 

4 1 

5 
 ر  وأساليب 

 المكافحة

 المكافحة الطبيعية 

 التطبيقية: المكافحة 

 الكيميائية المكافحة -

 المكافحة الزراعية -

 المكافحة الميكانيكية -

 المكافحة الحيوية -

 المكافحة الوراثية -

 مكافحة اآلفات المتكاملة 

5 1 

6 
ميكانيكية 

 المكافحة الحيوية

 التضاد 

 التنافس 

 التطفل 

 االنزيمات المحطمة للجدار 

 تحفيز المقاومة الجهازية 

  المكافحة الحيويةالعوامل المؤثرة على فاعلية 

6 1 

7 

المكافحة 

الميكروبية 

للفطريات 

 الممرضة للنبات

 

 الفطريات الممرضة للنباتن مقدمة ع 

 الفطرية نمراي النباتيةآليات المكافحة الحيوية ل 

 ضللللللد طعي  الكائنات الدقيقة المسللللللتخدمة كعوامل مكافحة حيوية

 الفطريات الممرضة للنبات

 

 

7 

 

 

1 

 2 8 اختبار نصف الفصل )نظري( 8

9 

المكافحة 

الميكروبية 

للبكتيريا 

 الممرضة للنبات

  البكتيريا الممرضة للنباتعن مقدمة 

 آليات المكافحة الحيوية 

 ضللد للبكتيريا   لدقيقة المسللتخدمة كعوامل مكافحة حيويةالكائنات ا

 الممرضة للنبات.

9 

 

 

1 

10 

المكافحة 

الميكروبية 

بمسببات 

االمراض النباتية 

المحمولة  

 بالتربة

  االمراي النباتية المحمولة  طالترطةمقدمة عن 

 آليات المكافحة الحيوية 

 االمراي  ضد الكائنات الدقيقة المستخدمة كعوامل مكافحة حيوية

 النباتية المحمولة طالترطة.

10 

 

 

1 

11 

المكافحة 

الميكروبية 

للفيروسات 

 الممرضة للنبات

  االمراي الفيروسيةمقدمة عن 

 آليات المكافحة الحيوية 

 طعي ضللللد  الكائنات الدقيقة المسللللتخدمة كعوامل مكافحة حيوية

 الفيروسات الممرضة للنبات

11 

 

 

1 

12 
المكافحة 

الميكروبية 

ماتودا للني

 المتطفلة على النبات مقدمة عن النيماتودا 

  آليات المكافحة الحيوية 
12 

 

 

1 
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المتطفلة على 

 النبات

 مل مكافحة حيوية قة المسللللللتخدمة كعوا لدقي نات ا كائ ضلللللللد  ال

 النيماتودا المتطفلة على النبات

13 
المكافحة 

الميكروبية 

 للحشرات

 الممرضة للنبات مقدمة عن الحشرات 

 ة الحيوية آليات المكافح 

 طعي  ضلللد  الكائنات الدقيقة المسلللتخدمة كعوامل مكافحة حيوية

 الحشرات 

13 

 

1 

14 

المكافحة 

الميكروبية 

لألمراض 

المنقولة 

 بالمفصليات

  األمراي المنقولة طالمفصلياتمقدمة عن 

  آليات المكافحة الحيوية 

 مل مكافحة حيوية قة المسللللللتخدمة كعوا لدقي نات ا كائ ضلللللللد  ال

 قولة طالمفصلياتاألمراي المن

14 

 

 

1 

15 
المكافحة 

الميكروبية 

 للحشائش

  مقدمة 

 15 للحشائش الكائنات الدقيقة المستخدمة كعوامل مكافحة حيوية 

 

1 

 2 16 اختبار نهاية الفصل )نظري( 16

 عدد األسابيع والساعات الفعلية
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

16 16 

 

 

 

 :                                       Training/ Tutorials/ Exercises Aspectsة تنفيذ الجانب العملي ثانيا: خط

الر

 قم
Ord

er 

 المهام / التمارين

Tutorials/ Exercises   

 األسبوع

Week 

Due 

الساعات 

 الفعلية

Cont. H 

1   2 1 مقدمه عامة 

2 
   جمع عينات التربة 

 قة من التربةعزل الكائنات الدقي 

2 2 

3    2 3 امل المكافحة البيولوجيةوعوحفظ  تنقية 

4    2 6 لآلفات النباتيةاالعداء الطبيعية 

5   دراسة الترثير المد ميكروبي ضد بعض الكائنات الممرضة للنبات ( (I 4,5 4 

6  اختبار نصف الفصل (Midterm Exam)  7 2 

7  كائنات الممرضة للنباتدراسة الترثير المد ميكروبي ضد بعض ال (II) 8,9 4 

8 

  جهاز االستخالص 

 تركيب الجهاز -

 استخدامه -

 ص ريقة االستخال  -

10 2 

9   2 11 دراسة ترثير المستخلصات النباتية على الكائنات الدقيقة الممرضة للنبات 

10   2 12 أخذ عينات ومالحظات االعداء الطبيعية للحشرات 
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11   2 13 مفترسات للحشراتالطفيليات والمتطفالت وال 

12   اختبار نهاية الفصلFinal Exam)) 14 2 

 اجمالي األسابيع والساعات الفعلية

Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 
14 28 

 

vi.  استراتيجيات التدريسTeaching Strategies: 

 Lecturesالمحاضرة التفاعلية  -

 discussionالحوار والمناقشة  -

 Brainstormingالذهني العصف  -

 Problem solving حل المشكالت -

                 &Simulation Method Practical presentationsالعروض العملية والمحاكاة  -

 Practical in computer Lab (Lab works)التطبيق العملي  -

 projectsوالمهام والتكاليف  المشروعات -

 Self-learningالتعلم الذاتي  -

  Cooperative Learningم التعاوني التعل -

 تبادل الخبرات بين الزمالء -

  VII األنشطة والتكليفات  .Tasks and Assignments: 

 م

N

o 

 النشا / التكليف
Assignments 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ

Week 

Due 

94, 5 فردي وتقارير تكليفات وواجبات 1  

 13 5 جماعي تكليفات 2

 0Total Score 10  إجمالي الدرجة  

 

vii. التعلم  تقويم Learning Assessment: 

 م
No 

 أساليب التقويم
Assessment Method 

موعد)أسبوع( 

 التقويم
Week Due 

 الدرجة
Mark 

الوزن 

 %النسبي
Proportion of 

Final 

Assessment 

1 
 Tasks andالتكليفات والواجبات 

Assignments 

4, 9,13 
10 10% 

 Quiz 6 5 5%( 1اختبار قصير ) 2

3 
)نظري  Midterm Exam اختبار نصفي

 وعملي( 
 (7(عملي  

 (8نظري )
20 20% 

 Quiz 12 5 5%( 2اختبار قصير ) 4

 %30 30 14 اختبار عملي نهائي 5

 %30 30 16 اختبار تحريري نهائي 6

 Total  100 100% المجموع 
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viii.  مصادر التعلمLearning Resources  :،بلد  )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر

 النشر(.
 

 )ال تزيد عن مرجعين(: Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .4
 

 Bellows, T.S. and Fisher, T.W. (1999): Handbook of Biological Control: Principles and 

Applications of Biological Control, Academic Press. San Diego. 

 Lacey, L. (2016): Microbial Control of Insect and Mite Pests. Academic Press. 

 :Essential Referencesالمراجع المساندة  .5

 Fisher, T.W.;  Bellows, T.S.; Caltagirone, L.E.; Dahlsten, D.L.; Huffaker, C.B. and 
Gordh, G. (1999):  Handbook of Biological Control. Principles and 

Applications of Biological Control. Academic Press. 

 Flint, M.L. and Driestadt S.H. (1998): Natural Enemies Handbook: The 
illustrated guide to biological pest control. University of California Division 
of Agriculture and Natural Resources. 

 Huffaker, C.B. and Messenger, P.S. (1976): Theory and Practice of Biological 
Control. Academic Press. 

 Mukerji,  K.G.;  Chamola, B.P. and  Upadhyay R. K. (1999): Biotechnological 
Approaches in Biocontrol of Plant Pathogens. Springer, Boston, MA. 

 Van Driesche, R.G. and Bellows, T.S. (1996): Biological Control. Springer, 
Boston, MA. 

 .Electronic Materials and Web Sites etcالمصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت...  .6
 http://www. 

 http://www.   

ix. الموابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

 : Class Attendanceسياسة حمور الفعاليات التعليمية  1

 الوفاء بذلك.% من المحاضرات ويحرم في حال عدم 75يلتزم الطالب بحمور  -

يقدم أسررتاا المقرر تقريرا بحمررور و ياب الطالب للقسررم ويحرم الطالب من دخول االمتحان في حال تجاوز  -

 % ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم.25الغياب 

 :Tardyالحمور المترخر  2

وإاا ترخر للطالب حمرررور المحاضررررة إاا ترخر لمدة ربع سررراعة لثال  مرات في الفصرررل الدراسررري،  يسرررمح -

 زيادة عن ثال  مرات يحذر شفويا من أستاا المقرر، وعند عدم االلتزام يمنع من دخول المحاضرة.

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20ال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي إاا ترخر مقدار ) -

 لنهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية.إاا تغيب الطالب عن االمتحان ا -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

http://www.cprogramming.com/tutorial.html
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فات يحدد أسررررررتاا المقرر نوع التعيينات في بداية الفصررررررل ويحدد مواعيد تسررررررليمها وضرررررروابط تنفيذ التكلي -

 وتسليمها.

 سليمه.حرم من درجة التكليف الذي ترخر في تإاا ترخر الطالب في تسليم التكليفات عن الموعد المحدد ي -

 :Cheatingالغش  5

 في حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصفي أو النهائي تطبق عليه الئحة شؤون الطالب. -

 في حال ثبوت قيام الطالب بالغش او النقل في التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة للتكليف. -

 :Plagiarismاالنتحال  6

 في حالة وجود شخص ينتحل شخصية  الب ألداء االمتحان نيابة عنه تطبق الالئحة الخاصة بذلك -
 :Other policiesسياسات أخرى  7

 أي سياسات أخرى مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ -

 
 


