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 القائم بالتدريس  الموضوعات البحثية الشعبة الفرقة المادة
  بذور وثمارأمراض 

                   (623ن ) 
أمراض  الثالثة

 النبات
 الموضوع األول

 2222القواعد الدوليه الختبارات البذور لعام 

الجهه المختصه بتشريع هذه االختبارات ــ أهم 
الهيئات والجمعيات المعنية بإختيار البذور 

والفتاوى ــ أهمية إختبار البذور ــ تطور 
االختبارات الخاصه والبذور ــ االختبارات 

  2الحديثة لفحص البذور والتقاوى 

 الموضوع الثانى
أهم الطرق الفيزيائية الحديثة لمقاومة فطريات 

 .لبذور أثناء تخزين الحبوبا
أهم الطرق الفيزيائية الحديثه ــ تعريف فطريات 

البذور ــ تحديد أهم األجناس واألنواع المسببة 
لفساد الحبوب أثناء التخزين ــ أهمية تخزين 
الحبوب ــ طريقة تخرين الحبوب ــ أهم الشروط 

الواجب توافرها لتخزين الحبوب ــ  أهم العوامل 
على تخزين الحبوب ــ تحديد أهم التى تؤثر 

الطرق الفعاله التى تستخدم لمكافحة أمراض 
 البذور  

 الموضوع الثالث
أهم الطرق الكيميائية الحديثة لمقاومة فطريات 

 .البذور أثناء التخزين

تحديد أهم األجناس واالنواع التى تسبب 
أمراض البذور ــ المواد الكيماوية القديمة التى 

أضرار  2ومة أمراض البذور تستخدم فى مقا

المواد الكيماوية المستخدمة قديما ــ أهم المواد 
الكيماوية الالزمه التى تستخدم لمكافحة أمراض 

 البذور أثناء التخزين 

 الموضوع الرابع
أهم الوسائل الحديثة لضبط العمليات الزراعية 

 .لمكافحة أمراض الثمار والبذور
فى مكافحة دور العمليات الزراعية الحديثه 

أمراض البذور ــ تعريف أمراض البذور ــ 
تحديد مسبباتها ــ كيفية نقلها لالمراض ــ أهم 
الطرق والوسائل الزراعية الفعاله فى مكافحة 

أمراض البذور ــ تحديد أهم العمليات الزراعية 
الحديثه لمكافحة أمراض البذور ــ كيفية تأثير 

 األمراض العمليات الزراعية على مكافحة هذه 

 الموضوع الخامس
مرض العفن األبيض الطرى وخطورته على 

ثمار كثير من الخضر والفاكهه ونقله عن 
 .طريق البذور وكيفية مكافحتــــه

 تعــــريف المسبب المرضى ــ دورة حيــــاته 
 ــ أهـــــم االطوار الخطيــــره للمسبب المرضى 

البذور  ــ كيفية تأثيره على النبات ــ كيف يعدى

 رمضان الخطيبسناء / دا
 عبير حمدى عبد الغفار/ د   



 

 

 

 

 

 

ــ كيفية نقل المرض خالل البذور والثمار ــ 
 الطرق الفعالة لمكافحة المرض 

 الموضوع السادس
عالقة التركيب التشريحى للبذرة بنقل المسببات 

 : المرضية 

تركيب البذره التشريحى ــ مواضع اإلصابه فى 
البذور ــ النقل عن طريق أغلفة البذره ــ النقل 

ر ــ ميكانيكية نقل عن طريق أغلفة الثما
 االمراض من البذره إلى النبات 

  بعالموضوع السا 

دور البذرة فى نقل االصابة لمرض االنثراكنوز 
 :فى الطماطم وطرق مقاومة المرض 

التعريف بالمسبب المرضى ــ أعراض المرض ـ 
أهمية البذور فى نقل اإلصابه بالمرض ــ 
 الظروف المالئمة النتشار اإلصابه ــ طرق

 2المقاومة 

 ثامنالموضوع ال
 Rhizopus stoloniferتأثير االصابة بفطر 

على ثمار كال من الخوخ والقرعيات وطرق 

 :مكافحته 
أعراض االصابة بالفطر ــ التعريف بالمسبب 
المرضى ــ مدى تأثير إصابة الثمار بالفطر ما 

بعد الحصاد وأثناء التخزين ــ طرق مقاومة 
 2الفطر 

 سعلتاالموضوع ا
دور البذور فى اصابة الفاصوليا بمرضى اللفحة 

 :الهالية والعادية وطرق المكافحة 

التعريف بالمسببات المرضيه ــ تأثير اختالط 
المسببات المرضيه مع البذور ودور ذلك فى 

نقل االصابه للعائل ــ االعراض المرضيه ــ 
  2طرق المقاومة 

 لعاشرالموضوع ا
الموزاييك العــــادى فى فى نقل مرض دور البذور 

ـــاومة   :الفاصوليا وطرق المقــ
ــابة جنين  التعــريف بالمسبب المرضى ــ تأثير اصـــ

ــــة  ـــذره بالمسبب الفيروسى ــ االهميـ الـب
ـــــة  ـ طــــرق المكافحـــ ــاديه للمـــــرض ـ االقتصـــ

2        
 



 

 قسم النبات الزراعى 

 ةـــع األسئلـــة وضـــلجن ــادةالمـ

 

 اإلميــل األكاديمى   ومىـــــم القــــالرق اباتـــدير اإلجـــة تقـــلجن

أمراض البذور 
ــوالثم  ار ـــ

الفرقة الثالثة )
 (أمراض نبات 

         (623ن ) 

 رمضان الخطيب سناء /د2ا الخطيبرمضان  سناء /د2ا
 

23426020320322 sanaa.ibrahim@agr.menofia.edu.eg 

 

 عبير حمدى عبد الغفار/ د   عبير حمدى عبد الغفار/ د 

 
24320200022033 abeer.makhlof@agr.menofia.edu.eg 

 

ــار / د2ا   محمــد محمــد عمـ
 

23302230320202 mohamed.amar@agr.menofia.edu.eg 

 

 سحر حسن الهـــاللى / د    
 

24320260422432 sahr.elhelaly@agr.menofia.edu.eg 
 

 

 


