
 

 
 
 

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

 الدكتوراه
 اجبارى المقرر إجباري/ اختياري: 
 للبيئة و ادارة مشروعاتها التنمية المتواصلة : القسم الذي يقدم البرنامج

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

 تاريخ اعتماد المواصفات

 (أ) البيانات األساسية

 DR033    الكود: أمراض النبات في البيئة الصحراويةمكافحة   : العنوان   
 1المحاضرة           2:دريسية الت الساعات 

 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
المسبب المرضى للعدوى  وميكانيكية احاث, و مصادر العدوى االولية  انتقاله

 . مكافحة االمراض النباتية واهميتها فى 
 .مكافحة االمرض النباتية التعريف بالحجر الزراعي وأهميته ودوره في  2- 1
 العوامل البيئية المؤثرة في ومناقشة  التي تؤهله لتحديداكتساب الطالب المهارات  1-3

 .الوبائية  وتطورها ووصولها للحالة  حدوث اإلصابة المرضية
 . المراض النباتية والطرق البديلة االمنة  لمكافحة ا وسائل الفعالة الاستنتاج 1-4
 .المتكاملة لالمراض النباتيةللمكافحة كيفية وضع استراتيجية  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. 

يحدد مناهج البحث   5.1.2

 العلمي و أدواته المختلفة

التط��ورات العلمي��ة والط��رق  ي��درك 2/1/5/1
يفي����ة تش����خيص المنهجي����ة المتقدم����ة ف����ى ك

 وعالج االمراض النباتية

يفس����ر مع����ايير الج����ودة ف����ي  -    1/6/ 2
الممارس�������ة المهني�������ة لتنمي�������ة البيئ��������ة 

 واستدامتها.

المب��������ادىء االخالفي��������ة  يع��������رف 2/1/6/1
والقانوني��ة ف��ى 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 

 النبات او اثناء التخزين .
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 لمقررل مخرجات التعلم لبرنامجل مخرجات التعلم البند

 -ب
المهارات الذهنية:

 
يخطط وينفذ آليات وأدوات بشان             1/ 2/2/

      عملية االستدامة بغرض الحفاظ على
 وارد الطبيعية وتقييم اآلثار م      الم

 البيئية المحت            

معلوم���ات البيئي���ة الخاص���ة يحل���ل ال2/2/1/1
 –ب�����الظروف المناخي�����ة (درج�����ة الح�����رارة 

الري������اح واالمط������ار ) وم������دى  –الرطوب������ة 
االس�تفادة منه��ا ف�ى التنب��ؤ والتوق�ع ب��المرض 

 المكافحة .النباتى وكيفية وضع برنامج 
           

     
يطبق المعرفة والفهم على    2/2/6/

مشاكل المعقدة والمتعددة األبعاد في 
 ياقات مألوفة وغير مألوفة بغرض           

إجالء الرؤى وتقديم الحلول             
 مقترحات غير نمطية .

 

المش����������كالت ت����������اثير ين����������اقش  2/2/6/1
سلوك المسبب المرضى البيئيةالمختلفة على 

النب�����ات وايج�����اد الط�����رق المختلف�����ة عل�����ى 
 للمكافحة .

 

يجري الدراسات البحثية    3.2.2   

 صة في استدامة البيئة ويقيمهاالمتخص

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

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

 افضل  
 . لمكافحةالوسائل الفعالة فى ا

 -ت
المهارات المهنية والعملية

:  

يتقن تصميم نظم اإلدارة    2/3/1        
 ر البيئي.بيئية وتقييم األث

 
.. 

المختلف��ة   لمكافح��ةيطب��ق وس��ائل ا 2/3/1/1
لمتكامل�ة المكافح�ة اتص�ميم اس�تراتيجية  ف�ى 

 .لالمراض النباتية

 

يعظم العائد من تطبيق نظم    2/3/4    

 اإلدارة البيئية

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

جم����ع العين����ات النباتي����ة  المرض����ية وع����زل 
 لمرضى .وتعريف المسبب ا

 -ث
المهارات 

العامة 
والقابلة 

 :للنقل

. 
العمل في فريق كفرد  يمكنه    5/ 2/4

 وعضو وقائد

يعمل بروح 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) –ه مسببات –المرض النباتي (مفهومه 

 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 مراضبرامج التربية إلنتاج أصناف مقاومة لأل
 2 1 2 التنبؤ باألمراض النباتية
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 2 1 2 معامالت التقاوي
 2 1 2 معامالت التربة

 2 1 2 معامالت المنتجات الزراعية بعد الحصاد
 2 1 2 بالعمليات الزراعية المكافحة
 2 1 2 الكيماوية المكافحة -البيولوجية المكافحة

 2 1 2 األمراض النباتية مكافحةالطاقة الشمسية و
 2 1 2 المتكاملة لألمراض النباتية المكافحة

 

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 األمراض النباتية مكافحة الحجر الزراعي ودوره في  5
 السادس برامج التربية إلنتاج أصناف مقاومة لألمراض 6
 السابع التنبؤ باألمراض النباتية 7
 الثامن  معامالت التقاوي 8
 التاسع  معامالت التربة 9
 العاشر المنتجات الزراعية بعد الحصاد معامالت 10
 الحادي عشر   بالعمليات الزراعية المكافحة 11
 الثاني عشر الكيمياوية المكافحة  -  البيولوجية لمكافحةا 12
 الثالث عشر األمراض النباتية مكافحة الطاقة الشمسية و 13
 الرابع عشر المتكاملة لألمراض النباتية المكافحة 14

 
 
 
 

 
3- Uالمقرر والبرنامج بينعالقة الU: 

 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 
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4- U مضاهاة 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 
والقانوني����������ة ف����������ى 
اس������تخدام المبي������دات 
الموص������������ى به������������ا 
بالجرع����ات المناس����بة 
والتوقي�����ت المناس�����ب 
والمرحل����ة المناس����بة 

ت م��ع م��ن عم��ر النب��ا
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
المعلوم������ات البيئي������ة 
الخاص�����ة ب�����الظروف 
المناخي��������ة (درج��������ة 

 –الرطوب�ة  –الحرارة 
الري�����اح واالمط�����ار ) 
ومدى االس�تفادة منه�ا 
ف����ى التنب����ؤ والتوق����ع 
ب��������المرض النب��������اتى 

مج وكيفية وض�ع برن�ا
  . المكافحة 
نية

ذه
 ال

ات
هار

الم
        

   

  x x 

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

 للمكافحة.المختلفة 
 

       

   

 x   

يق����ارن ب����ين  2/2/3/1
 مكافح������������ةوس�����������ائل 

األم���راض الكامن���ة ف���ي 
الترب����������ة وأم����������راض 
 المجم������وع الخض������ري
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المختلفة للوصول الى 
 افضل  

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

 
 

       

  x 

    

 
يحدد الط�رق 2/3/4/1

واالدوات المناس���������بة 
ف�����ى جم�����ع العين�����ات 
النباتي������ة  المرض������ية 
وع���������زل وتعري���������ف 

 المسبب 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 

 الدوار بين القيادا
 
 

مة
لعا

ت ا
ارا

مه
ال

 
قل

للن
ة 

ابل
الق

و
  

 
 

 

5- U :طرق التعليم والتعلم 
           

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

 

عب
ل

 
ار

دو
األ

 

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 

المهارات العامة 
     x      x  x  2/4/7/1 والمنقولة
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6- Uنواتج التعلم المستهدفةالتقويم ل طرق: 
 
 

 للمقررنواتج التعلم المستهدفة 

 طرق التقويم

تح
 ال

بار
خت

اال
رى

ري
وى 

شف
 ال

بار
خت

اال
لى 

عم
 ال

ار
ختب

اال
 

ل 
عما

أ
سنة

ال
 

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 ات المهنيةالمهار
2/3/4/1   x    x 

  x  x   x 2/4/7/1 المهارات العامة والمنقولة

 
7- Uالوزن النسبي لكل تقييموالزمنى للتقيم  الجدول 

 

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

 السابع 5 لشفوي لنصف الفصل الدراسىاألختبار ا
 الثامن 3  الفصل الدراسى التقيم العملي لنصف

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

  %100 األجمالى

 
 

1- Uقائمة المراجع 
 قواعد البيانات اإللكترونية  -2

3- Electronic Data Bases     

 قاعدة بيانات منظمة األغذية و الزراعة عن إحصاءات اإلنتاج الزراعى 

http://faostat.fao.orgU/U 
Common Names of Plant Diseases 

Unet.org/resources/common/toc.asphttp://www.ismpmiU 
World Database of Fungal Names 

http://www.indexfungorum.orgU/U  

http://faostat.fao.org/
http://www.ismpminet.org/resources/common/toc.asp
http://www.ismpminet.org/resources/common/toc.asp
http://www.indexfungorum.org/
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 List of  Prokaryotic  names with Standing in Nomenclature 

Formerly "List of Bacterial names with Standing in Nomenclature 

http://www.bacterio.cict.frU/U 
International Committee on Taxonomy of Viruses   

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ICTVdb/Images / 

 دوريات فى مجال أمراض النبات 
Phytopathology 

 U.org/phyto/+toc/top.aspapsnethttp://www.U  
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( 

.org/mpmihttp://www.apsnetU/U 
Molecular Plant Pathology 

Usynergy.com/toc/mpp/7/1-http://www.blackwellU 
Plant Health Progress 

Uagementnetwork.org/php/default.asphttp://www.plantmanU 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Uhttp://www.huh.harvard.edu/Libraries/databases.htmU 

http://www.bacterio.cict.fr/
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
http://www.huh.harvard.edu/Libraries/databases.htm
http://www.huh.harvard.edu/Libraries/databases.htm
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  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  

ola.nal.usda.govhttp://agricU/U     
Research Now Database  

http://researchnow.bepress.comU/U 
 
 

  المراجع العربية -4
5- •U        ) 2001التوصيات الفنية لمكافحة االفات الزراعية. وزارة الزراعة واستصالح االراضى.( 

6- •U        أمراض النبات المتسببة عن الكائنات الحية بدائي�ة الن�واه1985رحمن الوكيل (محمد عبد ال (– 
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 جامعة الموصل بالعراق. –والميكوبالزما واالسبيروبالزما والريكتيسيا 
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 جروب للنشر، القاهرة، مصر.

10- •U        مكافح����ة أم����راض النب����ات (النس����خة االلكتروني����ه)  )2006كي����ل (محم����د عب����د ال����رحمن الو
http://osp.mans.edu.eg/wakil 

11- •U        ) أم����راض النب����ات البكتيري����ة (النس����خة االلكتروني����ه) 2006محم����د عب����د ال����رحمن الوكي����ل (
http://osp.mans.edu.eg/wakil 

12- U المراجع األجنبية 
13- UAgrios, G. N. 2005. Plant Pathology. 5th Ed. Academic Press. 
14- UAlexopovlos, C. J. 1962. Introductory Mycology. John Wiley & Sons, 

Inc. New York. 613 PP. 
15- UCompandium of peper diseases.2003. American Phytopathological 

Society Press.  
16- UElwakil, M. A.. 1985. Plant Diseases caused by Phytopathogenic 

prokaryotes 1st ed. Dar Al-Marrif Co. Egypt. 229 PP. 
17-  

 المراجع

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

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/
http://osp.mans.edu.eg/wakil
http://osp.mans.edu.eg/wakil
http://osp.mans.edu.eg/wakil
http://osp.mans.edu.eg/wakil
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Journal of Environmental Sciences  
   http://conf.mans.edu.eg/jenvsci/  

i. African Journal of Agricultural Research (AJAR) 
http://www.academicjournals.org/ajar/Editorial%20Board.htm  

ii. Pakistan Journal of Biological Sciences, Asian Network 
for Scientific Information (ANSInet) 
http://www.ansijournals.com/3/eb.php?id=1&theme=3&jid=pjbs  

iii. International Journal of Biology and Biotechnology, 
University of Karachi, Pakistan : 

o  1985أمراض النبات الكائنات الحية بدائية النواة Plant Diseases caused by 
prokaryotes  مصر).  (دار المعارف 

o 1987الريكتسيا (جامعة الموصول)  -سبيروبالزما  الميكوبالزما  نبات المتسببة عن البكتيريا أمراض ال  
Plant Diseases Caused by Bacteria, Mycoplasma, Spiroplasma and 

Rickettsia . 
 وذلك باللغة العربية للدارسين فى مجال أمراض النبات  E-Booksمراجع علمية الكترونية  .2

  http://www.mans.edu.eg/projects/heepf/ilppp/cources/01لنبات أسس أمراض ا
  http://www.mans.edu.eg/projects/heepf/ilppp/cources/02مكافحة أمراض النبات 

 http://www.mans.edu.eg/projects/heepf/ilppp/cources/05أمراض النبات البكتيرية 

   

  

  Abstractsثانيا المستخلصات       
Biological Abstracts 

 Biological Abstracts / RRM 
Abstracts of Mycology 

  Reviewsالمراجعات                                                                                                

Review Plant pathology                                                                                          

Botanical Review             
Annual review of phytopathology 

 Annual review of plant physiology and plant molecular biology 
Annual review of plant physiology and plant molecular biology 

 
 

 
18- Uلماإلمكانات المطلوبة للتعليم والتع 

 انترنت -داتا شو  –قاعة محاضرات 
  

 د/ صبري إبراهيم منصور شاهين :منسق المقرر
 

  نادية حامد البتانونى أ.د/  رئيس القسم:
 التاريخ:  //   

http://conf.mans.edu.eg/jenvsci/
http://www.academicjournals.org/ajar/Editorial%20Board.htm
http://www.ansijournals.com/3/eb.php?id=1&theme=3&jid=pjbs
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/05
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