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 امراض النبات الفسيولوجية في البيئة الصحراوية

 دكتوراه   :البرنامج أو البرامج التي يقدم من خاللها المقرر
 اختيارىأجباري أم اختيارى: 

 تقويم الموارد الطبيعية : القسم الذي يقدم البرنامج
 تقويم الموارد الطبيعية : : القسم الذي يقدم المقرر

 دكتوراه : السنة الدراسية/ المستوى
 تاريخ اعتماد المواصفات

 (أ) البيانات األساسية

  EE032 الكود:       األمراض الفسيولوجية في البيئة الصحراوية العنوان:   
  1المحاضرة: الساعات المعتمدة:

 2المجموع: 2العملي: :رشاد الخاصحصص اإل

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

 .  وأهميتها االقتصادية الفسيولوجيةف على مفهوم األمراض التعر -1
 . تشخيص المسببات لألمراض الفسيولوجية بدقة -2
كيفية التمييز بين األعراض المرضية للمسببات المرضية الطفيلية وبين األمراض  -3

 الفسيولوجية .
 .دراسة عالقة الظروف البيئية الغير مالئمة بحدوث وتطور اإلصابة المرضية -4
ية وضع برنامج الوقاية والتغلب على األمراض الفسيولوجية بعد جمع المحصول في كيف -5

 .المخزن أو في الثالجات واثناء النقل والشحن
2U النتائج التعليمية المستهدفة  

 لمقررل مخرجات التعلم لبرنامجل مخرجات التعلم البند
فه��م النظري��ات واألساس��يات  2/1/1 :والفهم ةالمعرف -أ

 تق��ويم والمف��اهيم المتعلق��ةوالحق��ائق 
الم����وارد الطبيعي����ة وعل����وم البيئ����ة 

 .المرتبطة بها

 
أن��واع مفه��وم معرف��ة   -2/1/1/1

ومس�������������ببات األم��������������راض 
 الفسيولوجية

تش������خيص الكيفي������ة  -2/1/1/2
 .الدقيق لألمراض الفسيولوجية
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 لمقررل مخرجات التعلم لبرنامجل مخرجات التعلم البند
يع���رف التط���ورات العلمي���ة  2/1/5

والط����رق المنهجي����ة المتقدم����ة ف����ى 
 البيئية تقويممجال 

معرفة الط�رق المناس�بة  -2/1/5/1
للتغلب عل�ى الظ�روف البيئي�ة الغي�ر 
مناس��بة للح��د م��ن ح��دوث الم���رض 

 .الفسيولوجي
المعلوم����ات البيئي����ة  تحلي����ل  1\2\2 المهارات الذهنية: -ب

  المختلفة
ق����درة الطال����ب عل����ي  – 2/2/1/1

تصنيف األمراض الفسيولوجية إل�ى 
 .مسبباتها المختلفة

الممارس�ات  يكتشف مخ�اطر7 \2\2
البيئية المختلفة فى مختل�ف األنظم�ة 

 البيئية

وض������ع الق������درة عل������ي  2/2/7/1
برن�����امج للوقائي�����ة والتغل�����ب عل�����ى 

 .األمراض الفسيولوجية
المهارات المهنية  -ت

 :والعملية
المهارات المختلفة  اتقان 2/3/1

 .لتقويم التأثيرات البيئية المختلفة
التش�خيص المقدرة على  -2/3/1/1

المرض��ي ووض��ع برن��امج  للمس��بب
 .الوقاية والعالج

الط��������رق واألدوات  تقي��������يم 2/3/4
الت����أثيرات  المس����تخدمة ف����ي قي����اس

 البيئية المختلفة

اس����تنتاج الق����درة عل����ي  -2/3/4/1
العالق��ة ب��ين الظ��روف البيئي��ة الغي��ر 

 .مالئمة وحدوث االصابة المرضية
المهارات العامة  -ث

 :والقابلة للنقل
ائل الوس�������������� يس��������������تخدم 4/2 /2

معالج���ة  التكنولوجي���ة الحديث���ة ف���ى
 الظواهر البيئية المختلفة.

استخدام الحاسب األل�ي   -2/4/2/1
األتص�����ال بكفائ�����ة والتعام�����ل م�����ع 

 والتواصل والعمل في فريق
قيادة فريق العمل   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 

العم���ل ف���ى عل���ى تحدي���د المش���كلة و
 فريق

 

3 Uالمحتويات: 
عدد  الموضوع

 الساعات
حصص  محاضرة

 /عمليإرشاد
 4 2 4 أهميتها االقتصادية) –األمراض الفسيولوجية (مسبباتها 

 –األمراض المتسببه عن الظروف الغير مالئمة للتربة (خلل في التوازن المائي 
 تغذية غير متوازنة)

4 2 4 

 –حرارة  –ضوء  –ناخية الغير مالئمة (رياح األمراض المسببه عن الظروف الم
 هواء) –غبار  –ضباب  –رطوبة 

4 2 4 

 4 2 4 غازات) -األثار المتربة على تلوث الهواء (مبيدات 
 4 2 4 عوامل التخزين وتأثيرها على المنتجات الزراعية .

 4 2 4 األعراض الفسيولوجية للنباتات الزهرية المتطفلة وطرق مكافحتها.
 4 2 4 تحت ظروف البيئات المختلفة ةاألمراض الفسيولوجي أهم

 
 

4 Uالمقر موضوعاتUر: 
 األسبوع الموضوع الموضوع رقم

 الثاني -االول  أهميتها االقتصادية) –األمراض الفسيولوجية (مسبباتها  1
األمراض المتسببه عن الظروف الغير مالئمة للتربة (خلل في التوازن  2

 توازنة)تغذية غير م –المائي 
 الرابع -الثالث 

 –ضوء  –األمراض المسببه عن الظروف المناخية الغير مالئمة (رياح  3
 هواء) –غبار  –ضباب  –رطوبة  –حرارة 

 السادس -الخامس 

 الثامن -السابع   غازات) -األثار المتربة على تلوث الهواء (مبيدات  4
 العاشر -التاسع  . عوامل التخزين وتأثيرها على المنتجات الزراعية 5
 الثاني عشر -الحادي عشر  األعراض الفسيولوجية للنباتات الزهرية المتطفلة وطرق مكافحتها. 6
 والرابع عشر  -الثالث عشر  تحت ظروف البيئات المختلفة ةأهم األمراض الفسيولوجي 7
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5 U:العالقة بين المقرر والبرنامج 
 المعايير األكاديمية القياسية 

 فة والفهمالمعر
 

 المهارات الذهنية
 

المهارات المهنية 
 والعملية

المهارات العامة 
 والقابلة للنقل

المع����������������������ايير 
األكاديمي�����������������ة 

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

2/1/1 
2/1/5 

 

2/2/1 
2/2/7 

 

2/3/1 
2/3/4 

1/4/2 
2/4/4 

 
6 U:مكونات المقرر 

 االجمالى العلوم األخرى المواد المتخصصة العلوم اإلنسانية واالجتماعية  العلوم األساسية

35% - 65 % - 100 % 

 
7 Uمصفوفة مضاهاة نواتج التعلم المستهدفة : 

 موضوعات المقرر لمقررل مخرجات التعلم
 األول الثانى الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن التاسع

رف
مع

ال
 ة

هم
الف

و
 

مفه���وم أن���واع معرف���ة   
ومس������ببات األم������راض 

 يولوجيةالفس
كيفي��ة التش��خيص ال��دقيق 

 لألمراض الفسيولوجية.
 

     X    

معرف��ة الط��رق المناس��بة 
للتغل���ب عل���ى الظ���روف 
البيئية الغير مناسبة للحد 
م�����ن ح�����دوث الم�����رض 

 الفسيولوجي.

    X     

    
نية

ذه
 ال

ات
هار

الم
 

ق������درة الطال������ب عل������ي 
تص��������نيف األم��������راض 
الفس����������يولوجية إل����������ى 

 مسبباتها المختلفة.
  

      X   

الق������درة عل������ي وض������ع 
برنامج للوقائية والتغل�ب 
عل������������ى األم������������راض 

 الفسيولوجية.
 X  X      

ية 
مهن

 ال
ت

را
مها

ال
لية

عم
وال

 

المقدرة عل�ى التش�خيص 
للمس���������بب المرض���������ي 
ووض��ع برن��امج الوقاي��ة 

 والعالج.
      X   

الق����درة عل����ي اس����تنتاج 
العالق���ة ب���ين الظ���روف 
البيئي�����ة الغي�����ر مالئم�����ة 

     X    
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بة وح���������دوث االص���������ا
 المرضية.

المهارات العامة 
 والقابلة للنقل

استخدام الحاسب األلي   
بكفائ�����ة والتعام�����ل م�����ع 
األتص������ال والتواص������ل 

 والعمل في فريق
   X      

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

 فى فريق

      X X X 

 
8 Uم: طرق التعليم والتعل 

نواتج التعلم المستهدفة 
 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     

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

 المهارات الذهنيه
2/2/1/1              x 

2/1/7/1   x  x      x   x 

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

2/3/4/2   x        x   x 

عامة المهارات ال
 و المنقولة

2/4/2/1   x  x      x    

2/4/4/1  x        x     

 
9 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
 

يم يتق
 تقرير

يم يتق
 مشروع

يم يتق
 عروض

 اقشاتمن

 المعرفه و الفهم
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 

2/1/7/1 x      x 

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

يم يتق
 تقرير

يم يتق
 مشروع

يم يتق
 عروض

 اقشاتمن

2/3/4/2   x    x 

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

2/4/4/1 x  x   x  

 
10 -U الوزن النسبي لكل تقييموالجدول الزمنى للتقيم 

 
 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 عملي لنهاية الفصل الدراسىالتقيم ال
تقيم المشاريع والتقارير والعروض 

 أسبوعى 15 والمناقشات

  %100 األجمالى

 
11 -Uقائمة المراجع 

Gail Lynn Schumann, Cleora J. D'Arcy (2010) Essential plant pathology 
first ed. 

Great Britain. Ministry of Agriculture, Fisheries and Food.; Great Britain. 
Agricultural Development and Advisory Service (1985) Plant 
physiological disorders. London H.M.S.O. 

 )1994( محمود موسى ابوعرقوب, أمراض النبات الفسيولوجية. الطبعة االولى .
. المكتبة 1994ترجمة محمود مرسي أبو عرقوب  . أمراض النبات،1988أجريوس، جورج  •

  صفحة. 1451األكاديمية. 

. تشخيص االمراض النباتية : مبادئ نظرية ، تطبيقات عملية. ترجمة زيدان ابو 1991بودوين  •
  صفحة 375الهجاء و صالح الدين الحسيني. 

 190ة الملك سعود. امراض النبات: طرق الدراسة العملية. جامع 1996شعير حلمي و القاسم محمد  •
  صفحة.

جامعة عين  -مركز التعليم المفتوح .أمراض النبات  .2009 محمد علي و أحمد موسى   •
 صفحة. 263.شمس 

 باللغة العربية   E-Booksمراجع علمية الكترونية  
 أسس أمراض النبات

http://www.mans.edu.eg/projects/heepf/ilppp/cources/01  

http://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Gail+Lynn+Schumann%22
http://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Cleora+J.+D%27Arcy%22
http://www.worldcat.org/search?q=au%3AGreat+Britain.+Ministry+of+Agriculture%2C+Fisheries+and+Food.&qt=hot_author
http://www.worldcat.org/search?q=au%3AGreat+Britain.+Agricultural+Development+and+Advisory+Service.&qt=hot_author
http://www.worldcat.org/search?q=au%3AGreat+Britain.+Agricultural+Development+and+Advisory+Service.&qt=hot_author
http://www.mans.edu.eg/projects/heepf/ilppp/cources/01
http://www.mans.edu.eg/projects/heepf/ilppp/cources/01
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 مكافحة أمراض النبات
http://www.mans.edu.eg/projects/heepf/ilppp/cources/02   

 مجالت دورية، مواقع إنترنت، إلخ 

 دوريات فى مجال أمراض النبات 
Phytopathology 

 Uhttp://www.apsnet.org/phyto/+toc/top.aspU  
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  

Uhttp://arjournals.annualreviews.org/loi/phytoU 
Molecular Plant-Microbe Interactions )MPMI( 

 

 قواعد بيانات فى النبات و أمراض النبات 
  Harvard University – Botanical Database 

Uhttp://www.huh.harvard.edu/Libraries/databases.htmU 
  The Agriculture Network Information Center – Database 

http://www.agnic.org/Search/?searchtermsU=U 

FusariumU&searchtype=Resource &submitted=1&format=brief&Ugo=Search  
USDA National Agriculture Library Database  

http://agricola.nal.usda.govU/U     
Research Now Database  

http://researchnow.bepress.comU/U 
12 Uاإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم 

  .    انترنت -داتا شو  -جهاز عرض  -قاعة المحاضرات 
 أ.د/ عايدة عالم منسق المقرر:
 د/ صبري شاهين                 

 
 حمد احمد الحويطى مد/  رئيس القسم:
 التاريخ:  //   

http://www.mans.edu.eg/projects/heepf/ilppp/cources/02
http://www.mans.edu.eg/projects/heepf/ilppp/cources/02
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.huh.harvard.edu/Libraries/databases.htm
http://www.huh.harvard.edu/Libraries/databases.htm
http://www.agnic.org/Search/?searchterms=Fusarium&searchtype=Resource&%20submitted=1&format=brief&go=Search
http://www.agnic.org/Search/?searchterms=Fusarium&searchtype=Resource&%20submitted=1&format=brief&go=Search
http://agricola.nal.usda.gov/
http://researchnow.bepress.com/
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