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 أمراض نبات فطرية فى البيئة الصحراوية

 
/                                              تقويم الموارد الطبيعية :البرنامج أو البرامج التي يقدم من خاللها المقرر

 ماجستير
  :مجناعنصر رئيسي أم ثانوي للبر

 اختيارىأجباري أم اختيارى: 
 لموارد الطبيعيةتقويم ا : القسم الذي يقدم البرنامج

 تقويم الموارد الطبيعية : : القسم الذي يقدم المقرر
  ماجستير : السنة الدراسية/ المستوى
 تاريخ اعتماد المواصفات

 (أ) البيانات األساسية

   EE033الكود: أمراض نبات فطرية فى البيئة الصحراوية العنوان:   
  1المحاضرة: الساعات المعتمدة:

 2المجموع: 2العملي: :رشاد الخاصحصص اإل

 (ب) البيانات المهنية
 : األهداف العامة للمقرر الدراسي  -1
 
 .  التعرف على مفهوم األمراض الفطرية والوضع التقسيمي للفطريات-1
 . االقتصاديةالمفاهيم الخاصة بتكاثر الفطريات وأهميتها أكتساب الطالب  -2
على العوامل البيئية  األمراض الفطرية والتعرفكيفية تشخيص أعراض وعالمات  -3

  . المؤثرة على حدوث وتطور اإلصابة باألمراض الفطرية وانتشارها 
إصابة مسببات األمراض الفطرية لعوائدها اكتساب الطالب المعارف الخاصة بميكانيكية  -4

 النباتية.
يتعرف الطالب على أهم األمراض الفطرية تحت ظروف البيئة المصرية واستراتيجية  -5

 الحقل والزراعات المحمية وأماكن التخزين.مقاومتها في 
 :التعليمية المستهدفة النتائج -2

 لمقررل مخرجات التعلم لبرنامجل مخرجات التعلم البند
 :والفهم ةالمعرف -أ

0B2/1/1 والحقائق  يعرف النظريات

بتقويم الموارد الطبيعية المتعلقة 

 . الرتبطة بها البيئةوالعلوم 

 

 
مفه���������وم  معرف���������ة  -2/1/1/1

م���راض الفطري���ة والوض���ع األ
 التقسيمي للفطريات

كيفي��������ة تش��������خيص  -2/1/1/2
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 لمقررل مخرجات التعلم لبرنامجل مخرجات التعلم البند
أع��راض وعالم��ات األم��راض 
الفطري�������ة والتع�������رف عل�������ى 

 .العوامل البيئية
 

يع���رف التط���ورات العلمي���ة  2/1/5
والط���رق المنهجي���ة المتقدم���ة ف���ى 

 التقويم البيئىمجال 

أه��������������م  المعرف��������������ة -2/1/5/1
األم������راض الفطري������ة تح������ت 

ية ظ������روف البيئ������ة المص������ر
واس�����تراتيجية مقاومته�����ا ف�����ي 
الحق����ل والزراع����ات المحمي����ة 

 وأماكن التخزين.
المعلومـــات البيئيـــة   يحلـــل 1\2\2 المهارات الذهنية: -ب

 المختلفة

ق�����درة الطال�����ب عل�����ي  – 2/2/1/1
وصف األمراض الفطرية إل�ى 

 مسمياتها المختلفة.
  

يكتشــــــــــــــــــف مخــــــــــــــــــاطر  7 \2\2
الممارسات البيئية المختلفة فـى 

 األنظمة البيئيةمختلف 

ال���ربط ب���ين الق���درة عل���ي  2/2/7/1
المسبب للمرض الفط�ري ومص�ادر 

ووض��ع الع�دوى ووس��ائل االنتش��ار 
 .برنامج المقاومة

المهارات المهنية  -ت
 :والعملية

المهارات  يتقن 2/3/1
لتقويم التأثيرات المختلفة 

 البيئية المختلفة
. 

كيفي������ة المق������درة عل������ى  -2/3/1/1
مس��������ببات التش��������خيص ال��������دقيق ل

األم���راض الفطري���ة ف���ي الم���زارع 
 المكشوفة والزراعات المحمية.

الط�����رق واألدوات  يق�����يم2/3/4
الت�أثيرات  المستخدمة في قياس

 البيئية المختلفة

تص�����ميم الق�����درة عل�����ي  -2/3/4/1
برن������امج للوقاي������ة والع������الج م������ن 

 األمراض الفطرية.

المهارات العامة  -ث
 :والقابلة للنقل

س����������ائل الو يس����������تخدم 4/2 /2
التكنولوجية الحديث�ة ف�ى رص�د 
ومعالج�����ة الظ������واهر البيئي������ة 

 المختلفة

اس�تخدام الحاس�ب األل��ي   -2/4/2/1
األتص�����ال بكفائ�����ة والتعام�����ل م�����ع 

 والتواصل والعمل في فريق

فريق العمل  يقود 4/4 /2
 البيئي

 

العم��ل ف��ي فري��ق بحث��ي  -2/4/4/1
س��واء بالمعم��ل أو المي��دان والق��درة 

ة والعم���ل عل��ى تحدي���د المش��كل
 فى فريق

 
 
 
 
 

3- Uالمحتويات: 
 

عدد  الموضوع
 الساعات

حصص  محاضرة
 /عمليإرشاد

 2 1 2 الوضع التقسيمي للفطريات  –لمحة تاريخية 
 2 1 2 تكاثر الفطريات 

 2 1 2 انتشار األمراض الفطرية
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 2 1 2 أعراض وعالمات المرض الفطري
 2 1 2 لها.ميكانيكية إصابة مسببات األمراض الفطرية لعوائ

 2 1 2 العوامل البيئية المؤثرة على حدوث وتطور اإلصابة المرضية.
 2 1 2 أهم األمراض الفطرية التي تسببها الفطريات البيضية.
 2 1 2 أهم األمراض الفطرية التي تسببها الفطريات الزيجية.
 2 1 2 أهم األمراض الفطرية التي تسببها الفطريات األسكية.

 2 1 2 ية.دض الفطرية التي تسببها الفطريات البازيأهم األمرا
 2 1 2 .الناقصةأهم األمراض الفطرية التي تسببها الفطريات 

 2 1 2 الحجر الزراعي ودوره في مقاومة األمراض الفطرية
 2 1 2 التنبؤ باألمراض الفطرية

 2 1 2 معامالت التقاوي والتربة للوقاية من األمراض الفطرية
 2 1 2 المتكاملة لألمراض الفطرية المقاومة

 
 
 
 
 

4- Uالمقر موضوعاتUر: 
 األسبوع الموضوع الموضوع رقم

 االول الوضع التقسيمي للفطريات  –لمحة تاريخية  1
 الثاني تكاثر الفطريات  2
 الثالث  انتشار األمراض الفطرية 3
 الرابع   أعراض وعالمات المرض الفطري 4
 الخامس األمراض الفطرية لعوائلها. ميكانيكية إصابة مسببات 5
 السادس العوامل البيئية المؤثرة على حدوث وتطور اإلصابة المرضية. 6
 السابع أهم األمراض الفطرية التي تسببها الفطريات البيضية. 7
 الثامن أهم األمراض الفطرية التي تسببها الفطريات الزيجية. 8
 التاسع لفطريات األسكية.أهم األمراض الفطرية التي تسببها ا 9
 العاشر أهم األمراض الفطرية التي تسببها الفطريات البازيدية. 10
 الحادي عشر أهم األمراض الفطرية التي تسببها الفطريات الناقصة. 11
 الثاني عشر الحجر الزراعي ودوره في مقاومة األمراض الفطرية 12
 الثالث عشر التنبؤ باألمراض الفطرية 13
 والرابع عشر معامالت التقاوي والتربة للوقاية من األمراض الفطرية 14
 الخامس عشر المقاومة المتكاملة لألمراض الفطرية 15
5- U:العالقة بين المقرر والبرنامج 

 المعايير األكاديمية القياسية 
 المعرفة والفهم

 
 المهارات الذهنية

 
المهارات المهنية 

 والعملية
المهارات العامة 

 ابلة للنقلوالق
المع����������������������ايير 
األكاديمي�����������������ة 

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

2/1/1 
2/1/5 

 

2/2/1 
2/2/7 

 

2/3/1 
2/3/4 

1/4/2 
2/4/4 

 
6- Uمصفوفة مضاهاة نواتج التعلم المستهدفة : 

 
 موضوعات المقرر لمقررل مخرجات التعلم

 ولاأل الثانى الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن التاسع
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رف
مع

ال
 ة

هم
الف

و
 

معرف�������������ة   -2/1/1/1
مفه���������وم األم���������راض 
الفطري��������ة والوض��������ع 

 التقسيمي للفطريات
      X   

كيفي�������������������ة  -2/1/1/2
تش��������خيص أع��������راض 
وعالم�����ات األم�����راض 
الفطرية والتع�رف عل�ى 

 العوامل البيئية.

   X      

أه�م  المعرفة -2/1/5/1
األم�������راض الفطري�������ة 
تح����ت ظ����روف البيئ����ة 

جية المص��رية واس��تراتي
مقاومته�����ا ف�����ي الحق�����ل 
والزراع�����ات المحمي�����ة 

 وأماكن التخزين.

         

    
نية

ذه
 ال

ات
هار

الم
 

ق����������������درة  – 2/2/1/1
الطال����ب عل����ي وص����ف 
األم��راض الفطري��ة إل��ى 

 مسمياتها المختلفة.
       X  

الق����درة عل����ي  2/2/7/1
ال�����ربط ب�����ين المس�����بب 
للم���������رض الفط���������ري 
ومص��������ادر الع��������دوى 
ووس���������ائل االنتش���������ار 

مج ووض�����������ع برن�����������ا
 المقاومة.

 X   X     

لية
عم

وال
ية 

مهن
 ال

ت
را

مها
ال

 

المقدرة على  -2/3/1/1
كيفية التش�خيص ال�دقيق 
لمس������ببات األم������راض 
الفطري���ة ف���ي الم���زارع 
المكش���وفة والزراع���ات 

 المحمية.

     X    

الق��درة عل��ي  -2/3/4/1
تص��ميم برن��امج للوقاي��ة 
والع��الج م��ن األم��راض 

 الفطرية.
      X   

العامة  المهارات
 والقابلة للنقل

اس����������تخدام   -2/4/2/1
الحاس���ب األل���ي بكفائ���ة 
والتعام��ل م��ع األتص��ال 
والتواص��ل والعم��ل ف��ي 

 فريق

    X     

العم����ل ف����ي  -2/4/4/1
فري������ق بحث������ي س������واء 
بالمعم�������ل أو المي�������دان 
والق����درة عل����ى تحدي����د 
المش����كلة والعم����ل ف����ى 

 فريق

      X X X 
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7- U :طرق التعليم والتعلم 

لم المستهدفة نواتج التع
 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
2/1/1/1 x x x     x x x     

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

 المهارات الذهنيه
2/2/1/1              x 

2/2/7/1   x  x      x   x 

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

2/3/4/1   x        x   x 

المهارات العامة 
 و المنقولة

2/4/2/1   x  x      x    

2/4/4/1  x        x     

 
8- U نواتج التعلم المستهدفةلالتقويم طرق: 

 للمقررنواتج التعلم المستهدفة 

 طرق التقويم

رى
حري

الت
ر 

تبا
الخ

ا
وى 

شف
 ال

بار
خت

اال
لى 

عم
 ال

ار
ختب

اال
 

ل 
عما

أ
سنة

ال
 

تقيم 
 تقرير

تقيم 
 مشروع

تقيم 
 عروض

 مناقشات

 همالمعرفه و الف
2/1/1/1 x x  x  x  

2/1/1/2 x x  x   x 

2/1/5/1 x x  x   x 

 المهارات الذهنيه
2/2/1/1 x   x  x x 

2/2/7/1 x      x 

 المهارات المهنية
2/3/1/1 x  x    x 

2/3/4/1   x    x 

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

2/4/4/1 x  x   x  

 
9- U الوزن النسبي لكل تقييموللتقيم الجدول الزمنى 

 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
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 السادس عشر 7 اسىالتقيم العملي لنهاية الفصل الدر
تقيم المشاريع والتقارير والعروض 

 أسبوعى 15 والمناقشات

  %100 األجمالى

 
10 U- قائمة المراجع 

 :مذكرات المقرر -10-1
 المحاضرات

 ضرورية الكتب ال -10-2
 د/ جورج أجريوس  ................................. أمراض نبات 
 د/ عوض عبد الرحيم  ................................. أمراض النبات

 د/ توفيق عبد الحق  ............................... أمراض البذور 
 د/ محمود موسي  ........... ومة الحيوية ألمراض النبات المقا

 المكافحة المستنيرة لألمراض النباتية بين الحاضر المستقبل د/ زيدان هندي عبد الحميد
 ج. فليتشر ترجمة د. صالح الدين الحسيني.  ............... أمراض نبات البيوت المحمية 

 د/ محمد عمار  .................................  1الفطريات ج
 د/ محمد عمار  .................................. 2الفطريات ج

 د/ ديكسون  ................... الخضر أمراض محاصيل 
 

 مجالت دورية، مواقع إنترنت، إلخ -10-3
 مجلة أمراض النبات المصرية.

 
 

U11- اإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم 
  .    انترنت -داتا شو  -جهاز عرض  -قاعة المحاضرات 

  
 أ.د/ عايدة عالم منسق المقرر:
 د/ صبري شاهين                 

 
  د الحويطىمحم/ د رئيس القسم:

 /        /   التاريخ: 


	(أ) البيانات الأساسية
	العنوان: أمراض نبات فطرية فى البيئة الصحراوية الكود:EE033
	(ب) البيانات المهنية
	2/1/1 يعرف النظريات والحقائق المتعلقة بتقويم الموارد الطبيعية والعلوم البيئة الرتبطة بها. 

