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 قسم النبات الزراعى

 القائم بالتدريس  الموضوعات البحثية الشعبة الفرقة المادة
 فسيولوجى فطر

                    (423ن )

أمراض  الثالثة
 النبات

 الموضوع األول
تماثل الميسليوم وتباين الميسليوم وعالقته بانتاج 

 :سالالت فطرية 
والفسيولوجى تعريف كل من التباين المورفولوجى 

 0والتحكم فيهما 

 الموضوع الثانى
التباين النووى والدورة التزاوجية الجانبية 

 :وانتشارها فى الفطريات 
تعريف النووى والطرق المختلفة لحدوثه وإنتشار 

الدورة التزاوجية الجانبية بين طوائف الفطريات 
 0المختلفة مع التحليل 

 الموضوع الثالث
يزيائية المؤثرة على نمو العوامل الغذائية والف

 :وتكاثر الفطريات 

التغذية الكربونية والتغذية النيتروجية والمعادن 
والفيتامينات والعوامل الفيزيائية المختلفة مع 

  0مقارنة إحتياجات الفطر للنمو والتكاثر 

 الموضوع الرابع
التأثيرات المختلفة لتركيز ايون الهيدروجين على 

 :نمو الفطريات 
وتركيز أيون الهيدروجين وعالقتة النمو 

باإلمتصاص ، تغيرات أيون الهيدروجين المتأثرة 

 0بواسطة الفطر 

 الموضوع الخامس
تأثير الضوء والجرعة الضوئية على تكاثر 

 :الفطريات ومكافحة االمراض 
التأثير اإلجابى والتاثير التثبيطى       

 وميكانيكيةاإلستجابةالضوئية ومصاحبة التنشيط
 0ضوئى مع التثبيط   الضوئى وذكر أمثلة ا ل

 الموضوع السادس
السموم الفطرية وعالقتها بأمراض النبات واالنسان 

 :والحيوان 
تقسيم السموم الفطرية المختلفة وعالقتها بأمراض 

 النبات واإلنسان والحيوان 

  بعالموضوع السا 
 :دور االنزيمات فى عملية اختراق النسيج النباتى 

نزيمات وذكر كل إنزيم ودورة فى تخصصية اإل
 عملية إحتراق نسيج الورق 

 

 
 

 

 دمحم دمحم عمار / د0ا
  سحر حسن الهاللى/ د   



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثامنالموضوع ال
 :التحكم الهرمونى فى التكشف الجنسى 

التحكم الهرمونى فى التكشف الجنسى والتحكم 
الهرمونى فى المشيج وتجازب الحوافظ المشيجة 

 Achlya sppفى فطر 

 لتاسعالموضوع ا
العناصر الصغرى والمعادن والفيتامينات وعالقتها 

 : بالنمو و التكاثر 
أهمية العناصر الصغرى والفيتامينات لنمو وتكاثر 

 0الفطريات مع المقارنة 

 لعاشرالموضوع ا
 :الفطريات ككائنات اختبار وطرق التقدير الحيوى 

إستخدام الفطريات  لتقدير المركبات المختلفة وطريقة 
 مع المقارنة بالتقديرات الكميائية إجراء ذلك 



 

 قسم النبات الزراعى 

 ةـــــع األسئلـــة وضـــلجن المــــــــــادة

 

 اإلميل األكاديمى  ومىـــــم القــــالرق اباتـــدير اإلجـــة تقـــلجن

فسيــولوجــى 
ــــــفطـ  ــر ــــ
الفرقة الثالثة ) 

 (أمراض نبات 

                    (423ن )

 ـارمحمــد محمــد عم/ د0ا 
 سحر حسن الهـــاللى/ د     

ــار / د0ا  محمـــد محمـــد عمـ
 

23012031301042 mohamed.amar@agr.menofia.edu.eg 

 سحر حسن الهـــاللى / د    
 

24004041600632 sahr.elhelaly@agr.menofia.edu.eg 
 

 سناء رمضان الخطيب/ د0ا
 

23604121001322 sanaa.ibrahim@agr.menofia.edu.eg 

 

 عبير حمدى عبد الغفار/ د   

 
26004011400130 abeer.makhlof@agr.menofia.edu.eg 

 

 


