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  أخي الطالب/ أختي الطالبة

 تحية طيبة وبعد،، 

 حتمم و   .مح يمما واي ي يمما و ال يمما ؛نحممج ةامعممة مت يممدي أااوع يمما و   يمماضمم س يممعي ةامعممة محتممة لتحهيمم     ت مما        
 والمكافحة  الوقاية  رنمام  ككمالج  ج لم  تهيميب بهذه االيتبانة إ ت دف تت كس مس تطج ر برامج ا األااوع ية،

. و   نا معرفة  أعم  ال ك مج جع الط بة ال  تحهيس فيهنت وزمفي ةامعة محتة، الذي تشكل أ المتكامل 
التكمممرق كهمممراعي التع ي ممما  ال ا مممة  نرةمممج، لمممذا رك ل برنمممام  ممممس خمممالع االةاكمممة  مممس االيمممتبانةوتهمممد 

ذ إ ،ق وأمانمةيمتبانة ككمل ويمة و ناعمة وممس جمب اعةاكمة  ن ما ككمل  مدكااليتجاكة     كل ةدع ممس اال
 البحث الع  ي فهط .  ألغراضيتست دق 

االةبا  مة  ما الجدع الثاني فيتكجن مس مسايا  الت صصيانا  الش صية، أو تكجن الجدع االوع مس الب
 ة ال تع همة ك حتمج  يئل مج ج ة مس ال سايا   دوا مس األل  ةانب كواالختيا  ة ل برنام ، ويتجد إ

يمئ ة   م  ال هيما  ال تمد ل لكمل يمحاع كشمكل من صمل ممس اكة  س هذه األهذه ال سايا ، الرةاع اعة
 خالع وضع اشا ي )        ( في الع جو الذي ع ثل تهد رك . 

 
 شاار س لكب حسس تعاونكب                                                       

                          
 الهسب األوع : مع جما  ش صية 

 في ال ربع الذي ع ثل مع جمات  الش صية × ( شا ي ) ضع إ
 

 الجنس :
 

  أنث                ذكر             

 ال عدع التراا ي :
 

 فا      80   80 79_ 70         فأقل  60      

 ال عدع في الثانج ة 
 

 فا     70       60-69        59 -55       
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 ال سايا  وال برا  الهسب الثاني :       
  

 :كالنسبة ل  سايا  التي و يت ا .   ضع إشا ي )          ( في ال ربع الذي  الئب  أع  1  
مد  ال حتج  الذي عغطيه  محتجاه النظري والع  ي أه يته ل ع ل في ال ستهبل ال ساق

 ال ساق

 و ةة الصعجبة

متجيط  م ب
 االه ية

ي يل 
 االه ية

نظري 
غير 
يابل 
 ل تطبي 

نظري 
لكنه 
يابل 
 ل تطبي 

نظري 
مع 

نشاطا  
 تطبيهية

ي يل  وايع
 و  ي 

متجازن 
مس حيث 
الع   
 واالتساع

متجيط   عب
 الصعجبة

 ي ل

             فسيولوجيا النبات

به              مبادىء علم التر

وات )  ) ٢أنتاج الخضر              

             انتاج محاصيل حقليه

أنتاج اشجار فاكهة متساقطة 
 االوراق

            

ي انتاج اشجار الفاكهة
             ت. ع. فر

             علم امراض النبات

ات              علم الحشر

             تربية النحل

             المكافحة الحيوية

             علم االعشاب الضارة

             الحصادأمراض ما بعد 

ات              بيئة الحشر

أمراض المحاصيل الحقلية 
ية  والخضر

            

             أمراض البستنة الشجرية

ات اقتصادية              حشر

             مبادئ المكافحة المتكاملة

             مبيدات زراعية

ي وقاية النبات و 
ندوة فر

 المتكاملةالمكافحة 

            

أدارة ومكافحة األعشاب 
 الضارة

            

ات نافعة              حشر

المكافحة المتكاملة ألمراض 
 النبات

            

ي المكافحة المتكاملة 
ت.ع. فر

 لألمراض واالعشاب

            

ات              المكافحة المتكاملة للحشر

ي المكافحة 
المتكاملة ت.ع. فر

ات والحلم  للحشر

            

ات الصحة العامة  حشر
 والبيطرة

            

             المبيدات والبيئة

ي 
ي ادارة االفات فر

            ت.ع. فر
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مد  ال حتج  الذي عغطيه  محتجاه النظري والع  ي أه يته ل ع ل في ال ستهبل ال ساق
 ال ساق

 و ةة الصعجبة

متجيط  م ب
 االه ية

ي يل 
 االه ية

نظري 
غير 
يابل 
 ل تطبي 

نظري 
لكنه 
يابل 
 ل تطبي 

نظري 
مع 

نشاطا  
 تطبيهية

ي يل  وايع
 و  ي 

متجازن 
مس حيث 
الع   
 واالتساع

متجيط   عب
 الصعجبة

 ي ل

 المزارع العضوية

ي المبيدات الزراعية
ر

             ت.ع.ف

ي التجارب الزراعية
ر

             ت.ع. ف

             كيمياء حيويه

             األرشاد والتسويق الزراعي 

             الزراعة العضوية

             مبادىء الري والضف

             مبادْى علم الوراثه

             الزراعة المحمية

             امراض وطفيليات الدواجن

             االرصاد الجوية

             وبائية األمراض النباتية

             المقاومة النباتيه

ات الحبوب المخزون              حشر

    
 
 
 : كالنسبة ل  سايا  التي و يت ا. إل  أي مد  تب ايت داق كل مس أياليب التد  س التالية 2

 ابدا ناو ا احيانا غالبا وائ ا أي جب التد  س

      ال حاضري  فهط

      ال حاضري مع ال نايشة 

      منايشة   ية

      منايشة ض س مج ج ا  

       رض ويائل ي عية وبصر ة وأفالق

      طر هة أو أي جب ال شروع

       رض أو الهياق بد و  ن جذةية .

      ايت داق ال  تبرا  
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 . التهييب  3
 

 غير مستخدمة قليلة االستخدام االستخدامشائعة  شائعة جدا في االستخدام إجراءات التقييم المستخدمة

     االختبارات الموضوعية

     اختبارات األسئلة المقالية المكتوبة

     االختبارات الشفوية

     المشروع

     البحث في موضوع معين مع عرضه

     البحث في موضوع معين بدون عرضه

 

 . العاليا  مع أ ضاع ال يئة التد  سية4
 ال أوافق بشدة ال أوافق أوافق أوافق بشدة الفقرة

يتقبل أعضاء هيئة التدريس الطلبة 
 ويحترمونهم 

    

يتواجد أعضاء هيئة التدريس في مكاتبهم 
 بشكل كاف ويمكن الوصول إليهم 

    

يهتم أعضاء الهيئة التدريسية بالصعوبات 
 التي يواجهها الطلبة 

    

 


