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 القائم بالتدريس الموضوعات البحثية الشعبة الفرقة المادة
اساسيات أمراض 

 النبات   
         (403ن ) 

 وقاية النبات الثالثة
أمراض ــ حشرات )

 (مبيدات -
 

 األول الموضوع
 .المرض النباتى وأهم األعراض

تعريف المرض ــ الفرق بين األعراض والعالمات 
المرضية ــ أهم األعراض التى تظهر على النبات 

 عند اإلصابة 

 الموضوع الثانى
 .وسائل أنتشار مسببات االمراض النباتية

 وسائل األنتشار الحية ــ وسائل األنتشار الغير حية 

 لثالموضوع الثا
 .النباتية تأثير البيئة على انتشار مسببات االمراض
تأثير العوامل الجوية على إنتشار مسببات 

األمراض ــ تأثير التربة على إنتشار مسببات 

 األمراض 

 رابعالموضوع ال
 0طرق مكافحة األمراض النباتية 

الطرق الزراعية ــ استخدام المبيدات ــ استخدام    
 األصناف المقاومة 

 الخامس الموضوع 
 0وارها المختلفة دور حياة فطريات األصداء وأط

 رسم وتناول األطوار المختلفة لالصداء بالشرح 

 سادسالموضوع ال
الطرق المختلفة للعدوى بأمراض التفحمات مع ذكر 

  0أمثلة لالمراض 
رسم وتناول الطرق المختلفة للعدوى بالشرح مع 

ذكر اسم مرض وأهم األعراض المرضية وطرق 
  المكافحة

 لسابعالموضوع ا
 0المختلفة وطرق مكافحتها أصداء القمح 

يتناول الطالب إسم المرض والمسبب المرضى 

 وأهم األعراض المرضية وطرق المكافحة للمرض 

 ثامن الموضوع ال
مميزات الفطريات المسببة المراض البياض 

  0الدقيقى مع ذكر امثلة 
يتناول الطالب شرح المميزات العامة لهذه 

ثال لمرض الفطريات والتفرقة بينها ثم يشرح م
 يسببه فطر داخلى وأخر خارجى التطفل 

 التاسعالموضوع 
كمسبب ألمراض الذبول مع ذكر  Fusariumفطر ال 
 0أمثلة 

يتناول الطالب وصف الفطر ونسبه العلمى ورسمه ثم 
يقوم بشرح مرضين يسببهم الفطر ألحد محاصيل 

الخضروالحقل وأهم األعراض المرضية وطرق 
 المكافحة للمرض 

 دمحم زكى الشنـــاوى /  د
 رمضان عبد المنعم بكر / د



 

 قسم النبات الزراعى 

ـــ لجنـــة وضـــع  ـــادةالم
ـة ـــ  األسئـل

 

ــابات ـــدير اإلجـ ــــومى لجنـــة تق  اإلميل األكاديمى  الرقــــم القـ

أساسيات أمراض 
 ات ــــنب

الفرقة الثالثة 
 مجال وقاية 

 دمحم زكى الشنـــاوى / د 
 

 اوى د زكى الشنـــــمحم/ د 
 

40077007000073 mohamed.elshnwany@agr.menofia.edu.eg 
 

 بكررمضان عبد المنعم / د رمضان عبد المنعم / د
 

40400477007377 ramadanbaker82@agr.menofia.edu.eg 
 

 ارى ادريس ـــأنص/ د0ا 
 

47700407007704 ansary.abdelgalil@agr.menofia.edu.eg 
 

 عبد الفتاح حسن سليم / د0ا
 

47400447200770 abdelfatah.saleem@agr.menofia.edu.eg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


