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 القائم بالتدريس  الموضوعات البحثية الشعبة الفرقة المادة
 فسيولوجيا النبات 

           (202ن )

 األول الموضوع عامه     الثانية
-انواع المحاليل. الحالة الغروية وبروتوبالزم الخلية النباتية

الخواص العامة والمميزه للبروتوبالزم -المحاليل الغروية

 المختلفة فى المجاالت المختلفةالتطبيقات -كغروى

 الموضوع الثانى
اهميته ودوره -تعريفه)التشرب . العالقات المائية للخلية النباتية

 –التغريفات المختلفة )االنتشار  -(فى الخلية والعوامل المؤثرة
االسموزية  -(تطبيقاته على الخلية –القوانين الخاصة به 

بين الخلية والماء العالقة -الخلية جهاز اسموزى-التعريف)
امثلة -قوانين حساب الضغط االسموزى-والمحاليل المختلفة

تطبيقية لحساب الضغط والجهد االسموزى للمحاليل والخلية 
النباتية ــ العوامل التى تؤثر على الضغط االسموزى للخلية 

 النباتية  

 لثالموضوع الثا
لماء امتصاص وانتقال ا. أمتصاص وصعود وفقد الماء فى النبات

-مسار انتقال الماء داخل خاليا الجذر-وسائل امتصاص الماء)
-القوى المسببة المتصاص وصعود الماء والظواهر الدالة عليها

فقد النبات للماءـ  -(العوامل المؤثرة على امتصاص النبات للماء
 صور فقد الماء من النبات 

انيكية ميك -السعة االنتشارية للثغر-جهازه-انواعه-تعريفه: النتح-

 (.  قفل وفتح الثغور والعوامل المؤثرة على النتح

 رابعالموضوع ال
تركيب -أنواع االغشية. نفاذية الخلية النباتية للمواد المختلفة

نفاذية الماء والغازات والعوامل التى تتحكم -الغشاء البالزمى
-نفاذية الذائبات العضوية والمعدنية والعوامل المؤثرة -فيها

 .صاص السلبى والنشط لاليونات المعدنيةنظريات االمت

 خامسالموضوع ال
شروط  -تقسيم العناصر الغذائية. التغذية المعدنية فى النبات

الدور  -صور امتصاص العناصر -العنصر الضرورى
 -اعراض نقص العناصر الغذائية -الفسيولوجى للعناصر الغذائية

 مفتاح التعرف على نقص العناصر فى الحقل

 سادسالموضوع ال
 -ماهى؟ الفرق بين االنزيم والعامل المساعد الكيميائى: االنزيمات

تقسيم -التخصص االنزيمى -تركيبه -طبيعة عمل االنزيم

 .العوامل المؤثرة على النشاط االنزيمى-االنزيمات
 سابعالموضوع ال
-المعادلة العامة للبناء الضوئى -اهمية الضوء. البناء الضوئى

الفسفرة  -(تفاعالت الضوء والظالم)ى تفاعالت البناء الضوئ
البناء الضوئى فى نباتات  -الضوئية الدائرية وغير الدائرية

 .ثالثية ورباعية الكربون
 

 ثامنالموضوع ال
المعادلة  –انواع التنفس الخلوى . التنفس الخلوى فى النبات

مراحل اتمام التنفس الخلوى  –العامة لالنواع المختلفة للتنفس 

مواد  -(االكسدة الطرفية –دورة كربس  –تحلل جليكولى )
 .التنفس

 

 ارى ادريس ـــأنص/ د0ا
 عبد الفتاح سليــم / د0ا



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاسعالموضوع ال
انواع الدهون  -تقسيم الدهون –تركيب الدهون -تحوالت الدهون

 .رقم التصبن -المشبعة وغير المشبعة
 عاشرالموضوع ال

مونات استخدام الهر -انواع الهرمونات -الهرمونات النباتية

 ىالنباتية ومنظمات النمو فى المجال الزراع
 



 

 قسم النبات الزراعى 

ع ـــة وضـــلجن المــــــــــادة
 ةـــــاألسئل

دير ـــة تقـــلجن
 اباتـــاإلج

 اإلميل األكاديمى  ومىـــــم القــــالرق

ـا فسيولوجيـ 
 النبـــات 

  تانية عامه
 (202ن)

ــأنص/ د0ا  ارى ادريس ــ
 

ــأنص/ د0ا  ارى ادريس ــــ
 

21003800300152 ansary.abdelgalil@agr.menofia.edu.eg 
 

 عبد الفتاح حسن سليم / د0ا عبد الفتاح حسن سليم/ د0ا
 

21200280200005  

abdelfatah.saleem@agr.menofia.edu.eg 
 

ــاوى / د      دمحم زكى الشنـ
 

25300050500012 mohamed.elshnwany@agr.menofia.edu.eg 
 

 رمضان عبد المنعم بكر/ د 
 

23200200300210  

ramadanbaker82@agr.menofia.edu.eg 
 

 


