
  
 

 ₥₌ℇ₍ℒ⅗₌ ₤ⅠⅫ℈⅛ ₤K⅛₍ӋӋӋ₯ 
₤Ⅼ₋Ⅼ₢⅗₌ ₩Ⅶℂ₢⅗₌Ⅵ ₥₍ℑ₌ℋ℈⅗₌ ℈ⅤK⅛ 
 ₤ⅬKⅬ₢™⅗₌ ℇℋ₌Ⅶ⅜⅗₌ ⅚ⅫⅦℶ₧ ⅚ℒℵ

₍Ⅴ₨Ⅼ⅜Ⅰ₨⅗ ℠Ⅼ™℆₨⅗₌Ⅵ 

 

 
 فطرية في البيئة الصحراوية الأمراض النبات 

 هدكتوراالبرنامج أو البرامج التي يقدم من خاللها المقرر
 اختيارىأجباري أم اختيارى: 

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

  هدكتورا : السنة الدراسية/ المستوى
 تاريخ اعتماد المواصفات

 (أ) البيانات األساسية

  EE033 الكود:    أمراض النبات فطرية في البيئة الصحراوية العنوان:   
  1المحاضرة: الساعات المعتمدة:

 2المجموع: 2العملي: :رشاد الخاصحصص اإل

 (ب) البيانات المهنية
 : األهداف العامة للمقرر الدراسي -1
 
 .  م األمراض الفطرية والوضع التقسيمي للفطرياتالتعرف على مفهو -1
 . االقتصاديةالمفاهيم الخاصة بتكاثر الفطريات وأهميتها أكتساب الطالب  -2
األمراض الفطرية والتعرف على العوامل البيئية كيفية تشخيص أعراض وعالمات  -3

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

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

 مقاومتها في الحقل والزراعات المحمية وأماكن التخزين.
 

 :النتائج التعليمية المستهدفة -2

 لمقررل مخرجات التعلم لبرنامجل مخرجات التعلم البند
النظري����������ات و الحق����������ائق  2/1/1 :والفهم ةالمعرف -أ

المتعلق����ة بعل����وم البيئ����ة والعل����وم 
األخ��رى ذات العالق��ة وم��ا اس��تحدث 

 عليها

مفهوم األمراض معرفة   -2/1/1/1
الفطري��������ة والوض��������ع التقس��������يمي 

 للفطريات
كيفية تش�خيص أع�راض  -2/1/1/2

وعالم������ات األم������راض الفطري������ة 
 التعرف على العوامل البيئية.و
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 لمقررل مخرجات التعلم لبرنامجل مخرجات التعلم البند
الق�����������وانين و المب�����������ادئ  2/1/5

وأخالقي��ات الممارس��ة المهني��ة ف��ي 
 مجال التقويم البيئي

أه��م األم��راض المعرف��ة  -2/1/5/1
الفطري�����ة تح�����ت ظ�����روف البيئ�����ة 
المصرية واستراتيجية مقاومتها ف�ي 
الحقل والزراع�ات المحمي�ة وأم�اكن 

 التخزين.
تحليل المعلومات البيئية ف�ي  1\2\2 المهارات الذهنية: -ب

مج����ال تق����ويم الم����وارد الطبيعي����ة 
 والظواهر البيئية

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

 مسمياتها المختلفة.
الق���رارات الحاس���مة اتخ���اذ  7 \2\2

والت��دابير  المناس��بة والالزم��ة ف��ى 
 معالجة المشكالت البيئية

ب���ين ال���ربط الق���درة عل���ي  2/2/7/1
المسبب للمرض الفط�ري ومص�ادر 
الع��دوى ووس��ائل االنتش��ار ووض��ع 

 برنامج المقاومة.
المهارات المهنية  -ت

 :والعملية
إتقان المهارات المهنية  2/3/1

األساسية والحديثة في مجال 
 .تقويم الموارد الطبيعية

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

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

اس�������������تخدام الوس�������������ائل  2/3/4
التكنولوجي���ة بم���ا يخ���دم الممارس���ة 

 المهنية

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
اس����������تخدام تكنولوجي����������ا  4/2/ 2

المعلوم�����ات بم������ا يخ������دم تط������وير 
 .ارسة المهنيةالمم

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

 والتواصل والعمل في فريق
التقييم الذاتي والتعلم  4/4/ 2

 المستمر
العم��ل ف��ي فري��ق بحث��ي  -2/4/4/1

س��واء بالمعم��ل أو المي��دان والق��درة 
عل���ى تحدي���د المش���كلة والعم���ل ف���ى 

 فريق
 

U3- المحتويات: 
 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

 2 1 2 أعراض وعالمات المرض الفطري
 2 1 2 ميكانيكية إصابة مسببات األمراض الفطرية لعوائلها.

 2 1 2 تطور اإلصابة المرضية.العوامل البيئية المؤثرة على حدوث و
 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.دأهم األمراض الفطرية التي تسببها الفطريات البازي
 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 المقاومة المتكاملة لألمراض الفطرية
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U4- المقر 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 ميكانيكية إصابة مسببات األمراض الفطرية لعوائلها. 5
 السادس لبيئية المؤثرة على حدوث وتطور اإلصابة المرضية.العوامل ا 6
 السابع أهم األمراض الفطرية التي تسببها الفطريات البيضية. 7
 الثامن أهم األمراض الفطرية التي تسببها الفطريات الزيجية. 8
 التاسع أهم األمراض الفطرية التي تسببها الفطريات األسكية. 9
 العاشر ة التي تسببها الفطريات البازيدية.أهم األمراض الفطري 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
 الرابع عشر طريةمعامالت التقاوي والتربة للوقاية من األمراض الف 14
 الخامس عشر المقاومة المتكاملة لألمراض الفطرية 15

 
5- U العالقة بين المقرر والبرنامجU: 
 المعايير األكاديمية القياسية 

 المعرفة والفهم
 

 المهارات الذهنية
 

المهارات المهنية 
 والعملية

المهارات العامة 
 والقابلة للنقل

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

ى الت���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 األم�����راض معرف�����ة 
الفطري���ة والوض���ع التقس���يمي 

 للفطريات
كيفي�����ة تش�����خيص أع�����راض 
وعالمات األمراض الفطري�ة 
والتع������رف عل������ى العوام������ل 

 البيئية.

      X   
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المعرف�����ة أه�����م األم�����راض  -
فطري��ة تح��ت ظ��روف البيئ��ة ال

المص����������رية واس����������تراتيجية 
مقاومته����������ا ف����������ي الحق����������ل 
والزراع��ات المحمي��ة وأم��اكن 

 التخزين.

   X      

    
نية

ذه
 ال

ات
هار

الم
 

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

 مسمياتها المختلفة.
       X  

الق�����درة عل�����ي ال�����ربط ب�����ين 
المس����بب للم����رض الفط����ري 

س����ائل ومص����ادر الع����دوى وو
االنتش�����ار ووض�����ع برن�����امج 

 المقاومة.

 X   X     

ية 
مهن

 ال
ت

را
مها

ال
لية

عم
وال

 

المق��������درة عل��������ى كيفي��������ة  -
التش���خيص ال���دقيق لمس���ببات 
األم�������راض الفطري�������ة ف�������ي 
الم��������������زارع المكش��������������وفة 

 والزراعات المحمية.

         

القدرة علي تص�ميم برن�امج  -
للوقاي���������ة والع���������الج م���������ن 

 األمراض الفطرية.
         

المهارات العامة 
 والقابلة للنقل

استخدام الحاسب األلي بكفائة 
والتعام�������ل م�������ع األتص�������ال 

 والتواصل 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- U :طرق التعليم والتعلم 

 للمقررة نواتج التعلم المستهدف

 أنشطة التعليم والتعلم طرق التعليم والتعلم

رة
ض

حا
الم

 

ض
رو

الع
 و

الم
الف

ا
 

ات
قش

منا
ال

نى 
او

لتع
م ا

تعل
ال

 

4T
11T 4TTحل

كلة
مش

ال
نى 

ذه
 ال

ف
ص

الع
علم 

الت
ت 

عا
رو

مش
 

وار
ألد

ب ا
لع

ل  
مقا

ءة 
قرا

كت
 

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//11 x x      x x x     

2/1/2/1 x x       x x     

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

 المهارات الذهنيه
2/2/11/              x 

2/2/71/   x  x      x   x 

 المهارات المهنية
2/3//11   x x x   x  x x x  x 
2/3/1/4   x        x   x 

المهارات العامة و 
 المنقولة

2/4/2l/   x  x      x    

2/4/41/  x        x     
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9- U نواتج التعلم المستهدفةلالتقويم طرق: 

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر

 طرق التقويم

رى
ري

تح
 ال

ار
ختب

اال
وى 

شف
 ال

ار
ختب

اال
لى 

عم
 ال

ار
ختب

اال
 

ل 
عما

أ
نة

لس
ا

 

تقيم 
 تقرير

تقيم 
 مشروع

تقيم 
 عروض

 مناقشات

 المعرفه و الفهم
2/1//11 x x  x  x  

2/1/2/1 x x      

1/5/1/2 x x  x   x 

 المهارات الذهنيه
2/2/11/ x   x  x x 

2/2/71/ x      x 

 المهارات المهنية
2/3//11 x  x    x 

2/3/1/4   x    x 

 المهارات العامة والمنقولة
2/4/2l/   x x  x  

2/4/41/ x  x   x  

 
10- Uوزن النسبي لكل تقييمالوم يالجدول الزمنى للتقي 

 األسبوع النسبة ميق التقيرط
 الخامس عشر 60 األختبار النظرى النهائى
 السادس عشر 10 األختبار الشفوي النهائى

 السابع 5 األختبار الشفوي لنصف الفصل الدراسى
 الثامن 3  الفصل الدراسى م العملي لنصفيالتقي
 لسادس عشرا 7 م العملي لنهاية الفصل الدراسىيالتقي
م المشاريع والتقارير والعروض يتقي

 أسبوعى 15 والمناقشات

  %100 األجمالى

 
U11- قائمة 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 األكاديمية. 1994وب . أمراض النبات، ترجمة محمود مرسي أبو عرق1988أجريوس، جورج  •

  صفحة. 1451

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

 190امراض النبات: طرق الدراسة العملية. جامعة الملك سعود.  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  
 مكافحة أمراض النبات

http://www.mans.edu.eg/projects/heepf/ilppp/cources/02   
 مجالت دورية، مواقع إنترنت، إلخ 

 ات دوريات فى مجال أمراض النب
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 
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  

sda.govhttp://agricola.nal.uU/U     
Research Now Database  

http://researchnow.bepress.comU/U 
 

11Uاإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم 
    انترنت. -داتا شو  -جهاز عرض  -قاعة المحاضرات 

 أ.د/ عايدة عالم منسق المقرر:
 بري شاهيند/ ص                 
 /        التاريخ:  /محمد احمد الحويطى                .د/ رئيس القسم:

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