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الموضوعات البحثية

الموضوع األول

مراحل تطور علم تقسيم النبات ودور العلماء فى هذا
التطور  (0المراحل المختلفة لتطور علـــــم تقسيم
النبات ودور علماء النبات فى هذا التطور حتى تم
الوصول إلى التقسيم الحديث

الموضوع الثانى

فئة الكائنات الالنووية
اذكر أهم مميزات فئة الكائنات ا لالنووية ــ وشرح ا لكائنات
التابعة لها والتى تم دراستها وكتابة الوضع التقسيمى لها
وهى البكتريا والطحالب الخضراء المزرقة

الموضوع الثالث

فئة الكائنات األولية 0
التحدث عن خصائص فئة الكائنات األوليـــــة ووصف
الطحالب التابعة لها مع كتابة الوضع التقسيمى لها وهى
الطحالب الخضراء والطحالب الذهبية والبنية

الموضوع الرابع

فئة الكائنات النسيجية 0
إذكر أهم مميزات فئة الكائنات النسيجية وشرح النباتات
الحزازية المنبطحة مثل الماركتيا والنباتات الحزازية
القائمة مثل الفيوناريا وكتابة الوضع التقسيمى لهما

الموضوع الخامس

أهم مميزات الكائنات الوعائية 0
التحدث عن أهم خصائص النباتات الوعائيـــة ووصف
السراخس مثل نبات كزبرة البئر وعاريات البذور مثل
السيكاس والصنوبر وكتـــابة الوضع التقسيمــــى لهم

الموضوع السادس

البروتوبالزم والحالة الغروية 0
تعريف المحلول ــ أنواع المحاليل ـ الخواص العامة
للغرويات ـ بعض التطبيقات العملية للغرويات

الموضوع السابع

األسموزية والخلية النباتية 0
تعريف األسموزية ــ العالقة بين الخلية والمحاليل ــ
طريقة حساب الضغط األسموزى ــ أنواع األغشية ــ
العوامل التى تؤثر على الضغط األسموزى

الموضوع الثامن

إمتصاص الماء وصعود العصارة 0
طرق إمتصاص الماء ــ قوى إمتصاص الماء فى النبات ــ
العوامل التى تؤثر على إمتصاص الجذر للماء

القائم بالتدريس
ا0د  /فاطمة حسن الجنبيهى
د  /داليا عبد الفتاح سليم

الموضوع التاسع

فقــــد النبــــات للمـــــاء 0
النتج وأهميته وصورة أنواعه ــ تركيب الجهاز الثغرى ــ
ميكانيكية قفل وفتح الثغور والنظريات التى تفسر ذلك ــ
طرق قياس النتج ــ العوامل التى تؤثر عليه

الموضوع العاشر

نفـــــاذية األغشيـــــــة 0
أنواع األغشية ــ النظريات المفسرة لنفاذية األغشية ــ
النقل السلبى والنقل النشط ــ العوامل التى تتحكـــم فى
نفاذية الذائبات ــ العوامل التى تؤثر على نفاذية األغشية

قسم النبات الزراعى
المــــــــــادة
تقسيـــــــم
وفسيولوجيا
النبـــــــــ ات
( الفرقـــــة
االولى
شعبة
زراعيــــة )

لجنـــة وضـــ ع األسئلـــــ ة

اإلميل األكاديمى

لجنـــة تقـــدير اإلجـــابات

الرقــــم القـــــومى

ا0د /فاطمة حسن الجنبيهى

ا0د /فاطمة حسن الجنبيهى

52000000500252

fatma.elganbehi@agr.menofia.edu.eg

د /داليا عبد الفتاح سليم

د /داليا عبد الفتاح سليم

51202510200280

dalia.sleem@agr.menofia.edu.eg

ا0د /مرفت ادوارد سولاير

52000580200821

Mervat.Sourial@agr.menofia.edu.eg

ا0د /عبد الفتاح حسن سليم

52500500800002

abdelfatah.saleem@agr.menofia.edu.eg

