
 

 
 

 مقاومة أمراض النبات في البيئة الصحراوية
 
التنمية المتواصلة للبيئة وإدارة مشروعاتها /                                              :البرنامج أو البرامج التي يقدم من خاللها المقرر

 الماجستير
 المقرر إجباري/ اختياري: اختيارى

 المتواصلة للبيئة و ادارة مشروعاتهاالتنمية  : القسم الذي يقدم البرنامج
 التنمية المتواصلة للبيئة و ادارة مشروعاتها :  القسم الذي يقدم المقرر
 دكتوراه /  ىالسنة الدراسية/ المستو

 تاريخ اعتماد المواصفات

 (أ) البيانات األساسية

 DE 60      الكود: مقاومة أمراض النبات في البيئة الصحراوية  : العنوان   
 1المحاضرة           2:التدريسيةالساعات 

 ساعة 2المجموع: 2العملي: :رشاد الخاصحصص اإل

 (ب) البيانات المهنية
 : األهداف العامة للمقرر الدراسي -1

     المرضي وطرق  لتعريف المسببالعديد من المهارات التي تؤهله اكتساب الطالب  1-1
 . المقاومةا فى انتقاله و مصادر العدوى االولية واهميته

 والعالج. ةالتعريف بالحجر الزراعي وأهميته ودوره في الوقاي 2- 1
 العوامل البيئية المؤثرة في ومناقشة  التي تؤهله لتحديداكتساب الطالب المهارات  1-3

 .وتطورها ووصولها للحالة الوبائية   حدوث اإلصابة المرضية
 لنباتى .استنتاج وسائل المقاومة الفعالة للمرض ا1-4
 .المتكاملة لالمراض النباتيةكيفية وضع استراتيجية للمقاومة 1-5

 :النتائج التعليمية المستهدفة-2

 لمقررل مخرجات التعلم لبرنامجل مخرجات التعلم البند

 -أ
المعرف

 ة
والفهم

: 

يش�������رح المب�������ادئ األخالقي�������ة    1/4/ 2
والقانوني���ة للممارس���ات الداعم���ة الس���تدامة 

 البيئة

تش��ريعات وق��وانين    يتع��رف عل��ي -1/ 2/1/4
 الحجر الزراعي المحلية والدولية. 

مناهج البحث العلمي  يحدد  5.1.2

 و أدواته المختلفة

التط��ورات العلمي�ة والط��رق  ي�درك 2/1/5/1
المنهجية المتقدمة فى كيفية تش�خيص وع�الج 

 االمراض النباتية

يفسر معايير الجودة في  -    1/6/ 2   /
 المهنية لتنمية البيئة واستدامتها. ممارسة

 

ف�����ى  مع�����ايير الج�����ودة يع�����رف 2/1/6/1
اس��تخدام المبي��دات الموص��ى به��ا بالجرع��ات 
المناس�����بة والتوقي�����ت المناس�����ب والمرحل�����ة 
المناس��بة م��ن عم��ر النب��ات م��ع مراع��اة االث��ر 
المتبق��ى لتلل��ك المبي��دات ف��ى النب��ات او اثن��اء 

 التخزين .

المه -ب
ارا
  

 يميز النظريات والنماذج والمفاهيم   2/2/1   /
 

يحل���ل المعلوم���ات البيئي���ة الخاص���ة 2/2/1/1
 –ب�����الظروف المناخي�����ة (درج�����ة الح�����رارة 
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 لمقررل مخرجات التعلم لبرنامجل مخرجات التعلم البند
الري�����اح واالمط�����ار ) وم�����دى  –الرطوب�����ة  البيئية

االس��تفادة منه��ا ف��ى التنب��ؤ والتوق��ع ب��المرض 
النباتى وكيفية وضع برنامج الوقاي�ة والع�الج 

. 
المعرفة والفهم على  يوظف   2/2/6   /

مشاكل المعقدة والمتعددة األبعاد في سياقات 
 ألوفة وغير مألوفة بغرض           

إجالء الرؤى وتقديم الحلول             
 مقترحات غير نمطية .

 

 

ين����اقش المش����كالت البيئيةالمختلف����ة 2/2/6/1
عل�ى النب�ات وايج�اد الط�رق المختلف�ة للوقاي��ة 

 والعالج

 

0B3.2.2    يجري الدراسات البحثية

 .  المتخصصة في استدامة البيئة ويقيمها

 
يق������ارن ب������ين وس������ائل مقاوم������ة  2/2/3/1

األم����راض الكامن����ة ف����ي الترب����ة وأم����راض 
المختلف��ة للوص��ول ال��ى  المجم��وع الخض��ري

 افضل  
 الوسائل الفعالة فى المقاومة .

 -ت
ت المهنية 

المهارا
والعملية
: 

 

ارة البيئية يتقن تصميم نظم اإلد 2-3-1

 .وتقييم األثر البيئي.

يطب��ق وس��ائل المقاوم��ة  المختلف��ة   -2/3/1/1
تص��ميم اس��تراتيجية المقاوم��ة المتكامل��ة  ف��ى 

 .لالمراض النباتية

 

يعظم العائد من تطبيق نظم اإلدارة  -2-3-4

 البيئية

 
يحدد الطرق واالدوات المناسبة ف�ى 2/3/4/1

ل جم����ع العين����ات النباتي����ة  المرض����ية وع����ز
 .وتعريف المسبب المرضى 

 -ث
المهارات 

العامة 
والقابلة 

 :للنقل

. 
العمل في فريق كفرد  يمكنه    5 /2/4

 وعضو وقائد

يعم��ل ب��روح الفري��ق وي��دير الوق��ت  2/4/5/1
 بكفاءة ويستوعب تبادل االدوار بين القيادات

 
 
 
 

1- Uالمحتويات: 
 

 /عمليإرشاد محاضرة عدد الساعات الموضوع
 2 1 2 أعراضه وعالماته) –مسبباته  –ي (مفهومه المرض النبات

 2 1 2 العوامل البيئة المؤثرة في حدوث اإلصابة المرضية
 2 1 2 ومة في العائل النباتياطبيعة المق

 2 1 2 وراثة صفة المقاومة لألمراض النباتية
 2 1 2 الحجر الزراعي ودوره في مقاومة األمراض النباتية

 2 1 2 ج أصناف مقاومة لألمراضبرامج التربية إلنتا
 2 1 2 التنبؤ باألمراض النباتية

 2 1 2 معامالت التقاوي
 2 1 2 معامالت التربة
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 2 1 2 معامالت المنتجات الزراعية بعد الحصاد
 2 1 2 المقاومة بالعمليات الزراعية

 2 1 2 المقاومة الكيمياوية -المقاومة البيولوجية
 2 1 2 األمراض النباتية الطاقة الشمسية ومقاومة

 2 1 2 المقاومة المتكاملة لألمراض النباتية
U=83 ++/- 

 

2- Uالمقرر موضوعاتU: 
 

 األسبوع الموضوع رقم الموضوع 
 األول أعراضه وعالماته) –مسبباته  –المرض النباتي (مفهومه  1
 الثاني  العوامل البيئة المؤثرة في حدوث اإلصابة المرضية 2
 الثالث ومة في العائل النباتياطبيعة المق 3
 الرابع وراثة صفة المقاومة لألمراض النباتية 4
 الخامس الحجر الزراعي ودوره في مقاومة األمراض النباتية 5
 السادس برامج التربية إلنتاج أصناف مقاومة لألمراض 6
 السابع التنبؤ باألمراض النباتية 7
 الثامن  معامالت التقاوي 8
 التاسع  التربة معامالت 9
 العاشر معامالت المنتجات الزراعية بعد الحصاد 10
 الحادي عشر   المقاومة بالعمليات الزراعية 11
 الثاني عشر المقاومة الكيمياوية -  المقاومة البيولوجية 12
 الثالث عشر الطاقة الشمسية ومقاومة األمراض النباتية 13
 الرابع عشر باتيةالمقاومة المتكاملة لألمراض الن 14

 
 
 
 

 
3- U المقرر والبرنامج بينالعالقةU: 

 المعايير األكاديمية القياسية 
 المعرفة والفهم

 
 المهارات الذهنية

 
المهارات المهنية 

 والعملية
المهارات العامة 

 والقابلة للنقل
المع����������������������ايير 
األكاديمي�����������������ة 

الت���ى وللبرن���امج 
المق������رر ق������وم ي
 تحقيقهاب

2/1/2 
2/1/5 

       2/1/6 

2/2/1 
2/2/2 

      2/2/3 

2/3/1 
2/3/4 

 
2/4/7 

 
4- Uالمقرر: مكونات 

 االجمالى العلوم األخرى المواد المتخصصة العلوم اإلنسانية واالجتماعية  العلوم األساسية

35% - 65 % - 100 % 
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5- Uمضاهاة نواتج التعلم المستهدفة مصفوفة : 

 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 مخرجات التعلم للمقرر موضوعات المقرر

x  x     

   

    

يتع��������رف  -1/ 2/1/2
عل����������ي تش����������ريعات 
وق�������وانين   الحج�������ر 
الزراع�������ي المحلي�������ة 

 والدولية. 
  
. 

رف
مع

ال
 ة

هم
الف

و
 

 x x     

   

    

ي����������������درك  2/1/5/1
التط������ورات العلمي������ة 
والط������رق المنهجي������ة 
المتقدم����ة ف����ى كيفي����ة 
تش�������خيص وع�������الج 

 االمراض النباتية

       

  

x  x   

يع��������������رف  2/1/6/1
المب�����ادىء االخالفي�����ة 
والقانونية فى اس�تخدام 
المبيدات الموصى به�ا 
بالجرع����ات المناس����بة 
والتوقي�����ت المناس������ب 
والمرحلة المناسبة من 
عم������ر النب������ات م������ع 
مراع��اة االث��ر المتبق��ى 
لتلل����ك المبي����دات ف����ى 
النب����������ات او اثن����������اء 

 التخزين .

       

   

 x 
x 

 
 

 

يحل��������������������ل 2/2/1/1
البيئي�������ة المعلوم�������ات 

الخاص�����ة ب�����الظروف 
المناخي��������ة (درج��������ة 

 –الرطوبة  –الحرارة 
الري�����اح واالمط�����ار ) 
وم��دى االس��تفادة منه��ا 
ف�����ى التنب�����ؤ والتوق�����ع 
ب��������المرض النب��������اتى 
وكيفي��ة وض��ع برن��امج 

 الوقاية والعالج .

 
نية

ذه
 ال

ات
هار

الم
        

   

  x x 

ين���������������اقش  2/2/2/1
المش������������������������������كالت 
البيئيةالمختلف����ة عل�����ى 

الط��رق  النب��ات وايج��اد
المختلف���������ة للوقاي���������ة 

 والعالج
 

       

   

 x   

ب�����ين  يق�����ارن 2/2/3/1
وس������������ائل مقاوم������������ة 
األم���راض الكامن���ة ف���ي 
الترب����������ة وأم����������راض 
 المجم������وع الخض������ري
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المختلفة للوصول ال�ى 
 افضل  

الوس����ائل الفعال����ة ف����ى 
 المقاومة .

 
 

       

  x 

    

 
يحدد الط�رق 2/3/4/1

واالدوات المناسبة ف�ى 
النباتي��ة   جم��ع العين��ات

المرض��������ية وع��������زل 
وتعري�������ف المس�������بب 

 .المرضى 

نية
مه

 ال
ات

هار
الم

 
 

   
لية

عم
وال

 
 

       

 

x x    x 

 
يعم���������������ل  -2/4/7/1

ب���روح الفري���ق وي���دير 
الوق������������ت بكف������������اءة 
ويس��������توعب تب��������ادل 

 االدوار بين القياد
 
 

مة
لعا

ت ا
ارا

مه
ال

 
قل

للن
ة 

ابل
الق

و
  

 
 

 

6- U :طرق التعليم والتعلم 

ة نواتج التعلم المستهدف
 للمقرر

 أنشطة التعليم والتعلم طرق التعليم والتعلم

رة
ض

حا
الم

 

ض
رو

الع
 و

الم
الف

ا
 

ت
شا

ناق
الم

 

لم 
لتع

ا
نى

او
لتع

ا
 

4T
حل

11T 4TT
كلة

مش
ال

نى 
ذه

 ال
ف

ص
الع

علم 
الت

ت 
عا

رو
مش

 

ار
دو

األ
ب 

لع
 

ب
تو

مك
ل 

مقا
ءة 

قرا
 

ية
علم

ض 
رو

ع
ية 

دان
مي

ة 
حل

ر
الة 

 ح
سة

درا
ية 

اع
ابد

ة 
تاب

ك
 

بة
جر

ت
 

 المعرفه و الفهم

2/1/2/1 x x      x x x     

2/1/5/1 x x       x x     
   
2/1/6/1 

x        x x     

 المهارات الذهنيه
2/2/1/1   x   x   x     x 

2/2/2/1   x  x      x   x 

 2/2/3/1    x   x     x    

 المهارات المهنية
2/3/1/1   x x x   x  x x x  x 

2/3/4/1   x        x   x 

ات العامة المهار
     x      x  x  2/4/7/1 المنقولةو

 
7- Uنواتج التعلم المستهدفةلالتقويم  طرق: 

 للمقررنواتج التعلم المستهدفة 
 طرق التقويم

ب ر  رير 
تح

ال
ر   فو 
لش

ا
تبا 
الخ

ا
ر  لى
عم

ال
ل  

عما
أ

سنة
ال
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تقيم 
 تقرير

تقيم 
 مشروع

تقيم 
 عروض

 مناقشات

 المعرفه و الفهم
2/1/2/1 x x  x  x  
2/1/5/1 x x  x   x 
2/2/6/1 x x  x   x 

 المهارات الذهنيه
2/2/1/1 x   x  x x 
2/2/2/1 x      x 

 2/2/3/1  x   x    

 x  x    x 2/3/1/1 المهارات المهنية
2/3/4/1   x    x 

  x  x   x 2/4/7/1 المنقولةالمهارات العامة و

 
8- Uالوزن النسبي لكل تقييمويم الزمنى للتق الجدول 

 

 األسبوع النسبة ق التقيمرط
 الخامس عشر 60 األختبار النظرى النهائى
 السادس عشر 10 األختبار الشفوي النهائى

 السابع 5 األختبار الشفوي لنصف الفصل الدراسى
 الثامن 3  الفصل الدراسى التقيم العملي لنصف

 السادس عشر 7 التقيم العملي لنهاية الفصل الدراسى
 أسبوعى 15 تقيم المشاريع والتقارير والعروض والمناقشات

  %100 األجمالى

 
 
 

1- Uقائمة المراجع 
 مذكرات المقرر-2-6-1
 المحاضرات-3
 الكتب الدراسية المقررة-الكتب الضرورية-4-6-2

               2000   د/ عبد القادر المالح   مكافحة النيماتودا 
 1994     جورج أجريوس   أمراض النبات 
 1996    د/ عوض عبد الرحيم  أمراض النبات
 2002  سمير ميخائيل د/   أمراض البذور

 2003 حسين العروسىد/   مكافحة االمراض النباتية
 2005وض                 د/ محمد ع  الفطريات

Plant pathology. Concepts and laboratory exercises by Robert 
N.Trigiona 2002 
Plant pathology R.S. Mehrotra 1984 

  
 
 مجالت دورية، مواقع إنترنت، إلخ-6-4

 دوريات فى مجال أمراض النبات 
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Phytopathology 

 http://www.apsnet.org/phyto/+toc/top.asp  
Plant Disease  

Uhttp://www.apsnet.org/pd/+toc/top.aspU 
Phytopathologia Mediterranea 

Uhttp://www.unifi.it/istituzioni/mpu/phymed.htmU 
European Journal of Plant Pathology 

 Uhttp://www.springer.com/sgw/cda/frontpageU 

U/0,11855,5-0-70-35504247-0,00.html?referer=www.wkap.nl U 
Canadian Journal of Plant Pathology  

scp.ca-http://www.cpsU/U 
Annual Review of Phytopathology  

Urjournals.annualreviews.org/loi/phytohttp://aU 
Molecular Plant-Microbe Interactions (MPMI( 

http://www.apsnet.org/mpmiU/U 
Molecular Plant Pathology 

Usynergy.com/toc/mpp/7/1-ellhttp://www.blackwU 
Plant Health Progress 

Uhttp://www.plantmanagementnetwork.org/php/default.aspU 
 

 أمراض النبات المصرية
Phytopathology, plant pathology. 

2- Uوالتعلم اإلمكانات المطلوبة للتعليم 
 قاعة محاضرات 

  
 

 د/ صبري إبراهيم منصور شاهين :منسق المقرر
 

  د/ نادية حامد البتانوني القسم:مجلس  رئيس 
 التاريخ:  //   

http://www.apsnet.org/phyto/+toc/top.asp
http://www.apsnet.org/pd/+toc/top.asp
http://www.apsnet.org/pd/+toc/top.asp
http://www.unifi.it/istituzioni/mpu/phymed.htm
http://www.unifi.it/istituzioni/mpu/phymed.htm
http://www.springer.com/sgw/cda/frontpage/0,11855,5-0-70-35504247-0,00.html?referer=www.wkap.nl
http://www.springer.com/sgw/cda/frontpage/0,11855,5-0-70-35504247-0,00.html?referer=www.wkap.nl
http://www.cps-scp.ca/
http://arjournals.annualreviews.org/loi/phyto
http://arjournals.annualreviews.org/loi/phyto
http://www.apsnet.org/mpmi/
http://www.blackwell-synergy.com/toc/mpp/7/1
http://www.blackwell-synergy.com/toc/mpp/7/1
http://www.plantmanagementnetwork.org/php/default.asp
http://www.plantmanagementnetwork.org/php/default.asp
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