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 التوقيع
 

 مصادقة السيد العميد 
 

 وىرج وصف الوقشسً
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 وصف الوقشس

 

 

 كهٛخ انؼهٕو–خبيؼخ ركزٚذ  انًؤطظخ انزؼهًٛٛخ .1

 ػهٕو انحٛبح / انًزكش ؼهًٙ انمظى ان .2

 انحشزادػهى  اطى / ريش انًمزر .3

 انشايٙ أشكبل انحضٕر انًزبحخ .4

 فصهٙ انفصم / انظُخ .5

 طبػبد ػًهٙ أطجٕػٛب . 3َظز٘ ٔ  طبػزبٌ )انكهٙ(ػذد انظبػبد انذراطٛخ  .6

 2116\11\27 ربرٚخ إػذاد ْذا انٕصف  .7

 أْذاف انًمزر .8
 ؟ ٔيب ْٙ يكَٕبرٓب ؟  ػهى انحشزاديب يفٕٓو  -

 .انحشزاد يؼزفخ إَاع  -

 دراطخ انًظٓز انخبرخٙ  -

 . رشزٚح االخٓشح انفظهدٛخ انذاخهٛخ         -

 دراطخ رصُٛف انحشزاد . -

 نٓب .دارطخ ررت انحشزاد ٔاْى انًًٛشاد انؼبيخ         -

 يؼزفخ افضم انطزق انكًٛٛبٔٚخ ٔغٛز انكًٛٛبٔٚخ نًكبفحخ انحشزاد         -
 

 فىائذها واضشاسها و هاوأًىاععلن الحششاخ هي الٌاحيح الوظهشيح والفغلجيح والرصٌيفيح هزا الوٌهج أعاعياخ دساعح يغطي 

 كافحرها.وعثل ه

 ٔطزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمزربد انيخزخ .11
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 األْذاف انًؼزفٛخ  -أ

 .حشزاد نؼهى انف انًفبْٛى االطبطٛخ ٚؼزر-1

 حشزاد.انزؼزٚف ثًذٖ ػاللخ اإلَظبٌ ثبن-2

 انخبرخٙ نهحشزاد. انًظٓزأٌ ٚزؼزف انطهجخ ػهٗ  -3

 اَزشبر انحشزاد .رٕضٛح انؼٕايم انزٙ رؤد٘ إنٗ -4

 انحشزاد يٍ انُبحٛخ انطجٛخ ٔانفظهدٛخ.رؼزٚف انطهجخ ثأًْٛخ  -5

 رؼهٛى انطهجخ كٛفٛخ رصُٛف انحشزاد.  -6

 ًمزر.انخبصخ ثبن رٛخانًٓبرااألْذاف   -ة 

 .يفبْٛى رؼٕد انىؼهى انحشزادانمذرح ػهٗ رفظٛز – 1

 يشبكم ٔاضزار انحشزاد. خ فٙ حم كبفخاالػزًبد ػهٗ انمذراد انذارٛ– 2

 .ػهى رصُٛف انحشزاديجبدٖ ٔيفبْٛى رخص – 3

 
 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 انًحبضزاد .1

 انظجٕرح .2

 انزؼهٛى االنكززَٔٙ .3

 

 
 طزائك انزمٛٛى      

 

 ٔانشٓزٚخااليزحبَبد انٕٛيٛخ  .1

 داخم لبػخ انذرص  انشفٓٛخاالطئهخ  .2

 انظًُبرانزمبرٚز ٔػًم  .3

 

 
 األْذاف انٕخذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ج

 .ػهى انحشزادرطٕٚز ٔطبئم انحصٕل ػهٗ انًؼهٕيبد  حٕل اطبطٛبد -1ج

 رًزهك انحٕار انؼهًٙ. ثُبءِشخصٛخ انطبنت نزصجح شخصٛخ رطٕٚز -2ج

 .اإلنكززَٔٛخحث انطهجخ ػهٗ طهت انًؼهٕيبد يٍ انًٕالغ -3ج

 .ٔكٛفٛخ االخبثخ ػهٗ االطئهخ االيزحبَٛخ ثبنفزاءححث انطهجخ ػهٗ ارجبع االطبنٛت انحذٚثخ   -4ج

 
 

 

 ىطزائك انزؼهٛى ٔانزؼه
 

 انًحبضزاد,انظجٕرح,انحٕار داخم انمبػخ ,انزؼهٛى االنكززَٔٙ,

 
 

 طزائك انزمٛٛى    

 

 داخم لبػّ انذرص. انٕٛيٛخ, االخزجبراربنشٓزٚخ, األطئهخاالخزجبراد 
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 انجُٛخ انزحزٛخ-11

 الموضوع الساعات االسبوع

1.  2 
 اًرشاس الحششاخ واهويرها

2.  2 
 الوظهش الخاسجي / جذاس الجغن

3.  2 
 الشأط وهلحقاذه

4.  2 
 الصذس وهلحقاذه

5.  2 
 االسجل واالجٌحح

6.  2 
 الثطي وهلحقاذها

7.  2 
 الرششيح الذاخلي/الجهاص الهضوي 

8.  2 
 الجهاص االخشاجي

9.  2 
 الجهاص الرٌفغي

11.  2 
 جهاص الذوساى والذم

11.  2 
 الجهاص العصثي

12.  2 
 اعضاء الحظ

13.  2 
 الجهاص الرٌاعلي

 

 

 

 

 
 انًُمٕنخ ) انًٓبراد األخزٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر انشخصٙ (.انزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبراد -د 

 . نألخزٍٚنذّٚ انمذرح ػهٗ َمم انًؼهٕيبد  -1

 ,نذّٚ انمذرح ػهٗ اٚصبل ٔافٓبو انطهجخ نجؼض انًؼهٕيبد انصؼجخ-2

 ثبنًمزر,نذّٚ انمذرح ػهٗ حم انًظبئم انًزؼهمخ  -3

 يٛغ صغٛزح.سيالئّ انطهجخ يٍ خالل يدبانزفكٛز يغ    -4
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14.  2 
 الٌوى الجٌيٌي في الحششاخ

15.  2 
 اًرشاس الحششاخ واهويرها

16.  2 
 ذصٌيف الحششاخ/ هفاهين عاهح

17.  2 
 سذة الحششاخ

18.  2 
 صٌيف الحششاخ عذيوح االجٌحح

19.  2 
 صٌيف الحششاخ الوجٌحح

21.  2 
 سذثح شعشيح الذم

21.  2 
 سذثح راخ الذم القافض

22.  2 
 سذثح هغرقيوح االجٌحح

23.  2 
 سذثح رتاتح هايظ

24.  2 
 سذثح الشعاػ 

25.  2 
 سذثح هرغاويح االجٌحح

26.  2 
 سذثح ًصفيح االجٌحح

27.  2 
 سذثح هرشاتهح االجٌحح

28.  2 
 والواصسذثح القول القاسض 

29.  2 
 سذثح غوذيح وحششفيح االجٌحح.

31.  2 
 .سذثح ثٌائيح وغشائيح االجٌحح
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 الثٌى الرحريح الوغاعذج-12

 علم الحشرات العام  ـ الكرة الوقشسج الوطلىتح 1

 ػهى انحشزاد انؼبو/ رأنٛف أ.د. حظٍٛ ػجبص انؼهٙ )الوصادس(  ـ الوشاجع الشئيغيح 2

 أ.و. َضبل يٓذ٘ انصُذٔق

 
)  ـ الكرة والوشاجع الري يىصى تها  ا

 ( الوجالخ العلويح , الرقاسيش ,.... 
د. جورج نصرهللا رزق  تأليفتركيب وتصنيف الحشرات /  

ب ـ الوشاجع االلكرشوًيح, هىاقع 

 االًرشًيد ....
 

 

 خطخ رطٕٚز انًمزر انذراطٙ  .11

 انحذٚثخ فٙ رذرٚض انًمزرٚزى انزطٕٚز يٍ خالل رحذٚث انًُٓح انذراطٙ ٔادخبل االطبنٛت 

 

 

 

 
 


