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 أمراض النبات الميكروبية Plant Pathology: مواصفات مقرر

 

i.  المقررعامة عن معلومات General information about the course :  

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
 Plant Pathology 

2.  
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 
 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالي
Total محاضرات 

Lecture 
 عملي

Practical 
 تمارين/سمنار

Seminar/Tutorial 

2 1 - 3 

4.  
 المستوى والفصل الدراسي
Study Level and Semester  الثاني الفصل الدراسيالمستوى الثالث  

5.  
 ()إن وجدتالمقرر المتطلبات السابقة 

Pre-requisites (if any) 
 ميكروبيولوجيا التربة. - االحياء الد قيقة العام

6.  
 ()إن وجدتالمتطلبات المصاحبة 

Co-requisites (if any) 
 أيض ميكروبي. – بيئة ميكروبية

7.  
 المقرردرس له يالبرنامج الذي 

Program (s) in which the course is offered 
 

 االحياء الدقيقةعلم 

8.  
 تدريس المقرر لغة

Language of teaching the course 
 اللغة العربية

9.  
 نظام الدراسة

Study System 
 سنوي\فصلي

10.  
 مواصفات المقررمعد)و( 

Prepared By 

 د. قيس يوسف عبد هللا

11.  
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 
2020\2021 

 

 

ii. وصف المقرر Course Description: 

المفاهيم العامة ألمراض النبات ووصفففف مسفففببات األمراض الرئيسفففية و التعرف على  المقرر هذا يهدف

التفاعل بين النبات ورات حياتها، تحليل ووصفففف األعراض و معرفة أليات االمراضفففية و الوفففراوة و كذل  د

يدية لقتشففففميب مسففففببات األمراض النباتية بواسففففطة التقنيات التالمرضففففي و مقاومة النبات و والمسففففبب 

 معرفة المفاهيم األساسية في علم األوبئة وإدارة أمراض النبات و استراتيجية المكافحة.والجزيئية و

  

iii. مخرجات تعلم المقرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 : أن على قادرا الطالب يكون سوف المقرر دراسة من االنتهاء بعد

a1 - بعلم أمراض النبات و أسااابابوا و أهارها وباااوابنوا وانواب المساااببات األسااااساااي   على المفاهيم يتعرف

  النباتي . المربي 

a2 -  يميز النرق التي تسااتمدموا المسااببات المربااي  للنبات اي الداض المرض و التفاع ت بيب المسااببات

 .بواالمربي  والبيئ  الملين  
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b1-  األعراض المربي  للنبات و التعرف عليوا بيب يفرق. 

b2 - للنبات المسبب المربي اتاربي يبلض اي. 

c1 -   النباتي المرض للسينرة علىالتكاملي  يقيم النرق الممتلف. 

c2 -     تشميص المناسب و السينرة على المرض.لل يتدرب على أهم التنبيقات المعملي 

d1 - .يقدر اهمي  التعلم الذاتي و المستمر 

d2-    جتماعي  واالم قي  وع قتوا بالتكنولوجيا.يظور اهمي  االعتبارات اال 

 

 

 

iv.  المقرر مع مخرجات التعلم للبرنامج تعلممخرجات مواءمة: 
Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs (Program Intended Learning Outcomes  (  

 مخرجات التعلم المقصودة من المقرر
(Course Intended Learning Outcomes) 

مخرجات التعلم المقصودة من 
 البرنامج

(Program Intended Learning 

Outcomes  (  
a1 - بعلم أمراض النبات و أساابابوا األساااسااي   يوبااا المفاهيم

 النباتي . و أهارها وبوابنوا وانواب المسببات المربي 

:A1   يصف المصائص التركيب

والفسيلوجي  والبيئي  والجزيئي  
 ائنات الدقيق .للك

 

a2 – النرق التي تساااتمدموا المساااببات المرباااي  للنبات  يميز

اي الداض المرض و التفاع ت بيب المسااببات المربااي  

 .بواوالبيئ  الملين  

A2االمت اات بيب الكائنات  ز: يمي

 .اللي  الدقيق 
 

b1– األعراض المربي  للنبات و التعرف عليوا بيب يفرق. B1يم الممتلف  لعلم :يربن المفاه

االلياء الدقيق  االساسي 
 والتنبيقي والعلوم االمرى

 
b2 - للنبات المسبب المربي اتاربي يبلض اي. B2 يوبا النرق الممتلف  لتصنيف

 وتشميص  وع ج والتلكم اي 
 المراض الميكروبي  الممتلف .ا

 

c1-   المرض للساااااااينرة علىالتكاااملياا  يقيم النرق الممتلفاا 

 النباتي.

 

:C1 يعزل ويعرف االنواب الممتلف  مب

–الكا ئنات اللي  الدقيق  )الفيروسااااات 

 –النفيليااات  –الفنريااات –البكتيريااا 

 .(النلالب

 
c2-  تشاااميص المناساااب لل يتدرب على أهم التنبيقات المعملي

 و السينرة على المرض.

C2الميكروبات المسااااااابب   ص: يشااااااام

 ل مراض الميكروبي  الممتلف .

 
d1- قدر اهمي  التعلم الذاتي و المستمر.ي :D1 التعلم  يدير المعرا  واستراتيجيات

 .الذاتي
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 باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم ممرجات التعلم مواءمة
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

 التعليم والتعلم باستراتيجية (المعارف والفهمممرجات تعلم المقرر )مواءمة أوال: 

 :والتقويم
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 ممرجات المقرر/ المعرفة والفهم
Knowledge and Understanding CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 التقويم استراتيجية
Assessment 
Strategies 

a1 - بعلم األساااااااااساااااااياا   على المفاااهيم يتعرف
أمراض النباااات و أساااااااباااابواااا و أهاااارهاااا 

 نوا وانواب المسااااببات المربااااي وبااااواب
 النباتي .

الملابرة التفاعلي  .-  

اللوار والمناقش . -  

العروض التفديمي .-  

الشفوي  .ا االمتبارات-  

االمتبارات التلريري   -

. 

الكويزات .-  

a2 – النرق التي تساااااااتمدموا المساااااااببات  يميز
لداض المرض و  المربااااااايا  للنباات اي ا

مربااي  والبيئ  التفاع ت بيب المسااببات ال
 .بواالملين  

 الملابرة التفاعلي  .

اللوار والمناقش . -  

 .العروض التفديمي -

الشفوي  .ا االمتبارات-  

االمتبارات التلريري   -

. 

 الكويزات .-

 

 التدريس والتقويم:     ةباستراتيجي (المهارات الذهنيةممرجات تعلم المقرر )مواءمة ثانيا: 
Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              

 المهارات الذهنية /المقررممرجات 
Intellectual Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 

Strategies 

b1-  األعراض المربااااااي  للنبات و  بيب يفرق
 .التعرف عليوا

ة التفاعلي  .الملابر  

اللوار والمناقش . -  

العروض التفديمي .-  

 االماااااااتاااااااباااااااارات-

الشفوي  .ا  

االماااااااتاااااااباااااااارات  -

الكويزات -التلريري   

. 

 

d2- ا يظور اهمي  االعتبارات االجتماعي  واالم قي  وع قتو

 بالتكنولوجيا.

D2موااااارات التفاااااوض  م: يساااااااتمااااد

والتواصاااااااال الفعااال باااالباااااااااااا  الى 

 التكنولوجيا.

D4 االجتماعي   : يقدر السيااات

ذات الغ ق    قي واالم
 بالتمصص.
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b2-  المساااابب المربااااي اتاربااااي يبلض اي 
 .للنبات

 الملابرة التفاعلي  .

قش .اللوار والمنا -  

 مي .العروض التفدي-

 االماااااااتاااااااباااااااارات-

الشفوي  .ا  

االختبارات  -

-يرية . التحر

 الكويزات .

 

تدريس ال باستراتيجية المهنية والعملية(المهارات ممرجات تعلم المقرر )مواءمة  ثالثا:

 :والتقويم
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 المهارات المهنية والعمليةممرجات المقرر/ 
Professional and Practical Skills CILOs 

 التدريسستراتيجية ا
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 
Strategies 

c1-   للسااااااينرة التكاملي  يقيم النرق الممتلف
 النباتي. المرض على

 لل المشك ت .

المواام والتكااليف ومجموعات 

 العمل.

كويزات.-  

اختبارات شفهية. -  

اختبارات تحريرية.-  

c2- نبيقاااات المعمليااا يتااادرب على أهم الت 
تشااااميص المناسااااب و السااااينرة على لل

 المرض.

 لل المشك ت .

المواموالتكاليف 
 ومجموعات العمل.

كويزات. -  

اختبارات شفهية. -  

اختبارات تحريرية.-  

 

     التدريس والتقويم: ةممرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجيمواءمة رابعا: 
 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 ممرجات المقرر 
Transferable (General) Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 
Strategies 

d1- .مشروب بلهي . يقدر اهمي  التعلم الذاتي و المستمر 

 بلض اي مصادر التعلم.

تدريب عملي.-  

كتاب  التقارير. -  

d2-   يظور اهمياااا  االعتبااااارات االجتماااااعياااا

 واالم قي  وع قتوا بالتكنولوجيا.

 

 مشروب بلهي .

 بلض اي مصادر التعلم.

 تدريب عملي.

كتاب  التقارير. -  

 

 

v.  محتوى المقررموضوعات Course Content 
 

موضوعات أوال: النظري الجانب   Theoretical 

Aspect                                                        
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 الرقم

Order 

الموضوعات 

 الرئيسة/ الوحدات

Topic List / 

Units 

 التفصيليةالموضوعات 

Sub Topics List 

عدد 

 األسابيع 
Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

رموز 
ممرجات 

التعلم 

 للمقرر

(CILOs) 

 مقدمة 1

 با تي، ،  دورة المرض و ماهو المرض الن

 . االمراضية 
   أنواعها ،  ماهي المسببببببببات المرضببببببية

االعراض المصبباةبة لسمسببببات المرضببية 

 . طرق تمييزها، الخسائر االقتصادية

1 2 a1, b1. 

2 

التطفل و 

تطور 

 المرض 

 . العوامل المسببة ألمراض النبات •
) عوامل االمراضببببية لسمسبببببببات المرضببببية  •

 (. ، منظمات النمو وغيرها السموم االنزيمات
2 4 a1, a2,  

 اإلمراضية  3

تـبببببببببببير المسبببب  المرضبببي عس  الو ائ    •

التنفس، البناء الضبببوئي، ) الفسبببيولو ية لسنبات 

نقبببل المببباء واالمغال، الخغف الخسوم، النمو 

 (. والتكابر 

2 4 
a1, a2, 
b2, d1. 

4 

إستجابة 

الدفاع لسعائل 

المضي  

 )النبات(

 

   الدفاعية الخسويةالتراكي . 
   الدفاع البيوكيميائي، االسببتجابة التحسببسببية

، المقاومة المكتسببببة  ها ية ، البروتينات، 

اال سبببببام النباتية ، الفينوالت، الكوينونات، 

 . والمواد المؤكسدة

2 4 a1, c2. 

5 

مسببات 

المرض 

 التطفسية

 المسببات الفطرية . 
 المسببات البكتيرية . 

 المسببات الفيروسية . 
 لمسببات النماتودية و الحشراتا . 

3 6 
a1, a2, 
b1, b2,  

7 

مسببات 

المرض الخير 

 تطفسية

الظروف البيئية ) المسببببات الفسببيولو ية  •

 (. نقص العناصر –التربة  –
1 2 

a1, a2, 
b1, b2, 

c3 

8 

مكافحة 

االمراض 

 النباتية 

 –التبببدابير الزراعيبببة  –الحجر الزراعي • 

اصببببناف  –ير الصببببحية التداب–تعديغت التربة 

 الطرق الفيزيائية. –مقاومة 

 التحكم بالطرق الكيمائية.• 

 التحكم بالطرق البيولو ية. •  

2 4 c1, c2,  

9 

مقاومة 

المرض 

و النباتي 

اإلدارة 

 المتكامسة
ألفات ل

 . النباتية

 التحكم الكيمائي )المبيدات(. • 

 التحكم البيولو ي.• 

 االعداء الطبيعية.• 

1 2 
c1, c2, 

d2. 

عدد األسابيع والساعات الفعليةاجمالي   
 Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

14 28  
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                                                  Practical Aspect العملي  الجانب موضوعات ثانيا:

 الرقم

Order 

 التجارب العملية/  تدريبات
Practical / Tutorials topics 

عدد 

 األسابيع
Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

رموز 

ممرجات 

 التعلم
Course 

ILOs 

1 

   ، التمييز بين النبات السففففففليم و طرق الدراسففففففة الحقلية

بات المصفففففففاب  بة،الن ية و التر بات نات الن طرق  جمع العي

 . ة المعملية و التحويرات االوليةالدرس
1 2 

a1, a2, 

b1, b2. 

2 
 تنقيته تطبيق فرضببببيات كوز لعزم المسببببب  المرضببببي و

 . تعريفه و تطبيق العدوى الصناعيةو
2 4 c1, d1. 

3 

  فحص عينات المراض نباتية لسمسببات الطفيسية : 
مثل مرض موت البادرات ، البياض الزغبي ،  : الفطرية -

الصبببببببدأ االبيح، السفحة المبكرة و المتبخرة في الطماطم 

البيبباض الببدقيقي ، االنثراكنو ، الصببببببببدأ ،  والبطبباطس ،

 . التفحم ، الذبوم
مثل العفن الطري في البطاطس، العفن البني، : البكتيرية  -

 . اللفحة النارية ، العفن الحلقي، الجرب العادي
 . الفيروسية مثل تورد قمة الموز ، تبرقش الطماطم -

3 6 
a1, b1, 

b2. 

4 

 . يماتوداالص عينات المراض نباتي  مصاب  بالن -

نرق عزل النيماتودا بارتباب تقني  النمل المجمع  ، وتقني   -

 . Baermannقمع 
3 6 

a1, b1, 

b2. 

6 

  فحص عينات المراض نباتية لسمسببات غير الطفيسية : 
االمراض الناتج  عب العوامل البيئي  مهل اللرارة الجفاف ،  -

 . زيادة الملول  ، زيادة التروي 

 .   ونقص العناصراالمرا الناتج  عب الترب -

1 2 a1, b1, b2 

7 

   النرق الكيميائي  ، النرق )المكاال  المتكامل  ل اات النباتي

 . (البيولوجي  ، االعداء النبيعي 

  زيارة ميداني  لمزارب وهيئات متمصص . 
2 4 

c1, c2, 

d1, d2. 

 اجمالي األسابيع والساعات الفعلية
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 12 24  

 

 :Teaching Strategies التدريساستراتيجيات 
 التفاعلية المحاضرة Lectures 

 والمناقشة الحوار discussion 

 الذهني العصف Brainstorming 

 المشكالت حل Problem solving 

 العملية العروضو المحاكاة Simulation Method Practical presentations&                 

 العملي لتطبيقا Practical in computer Lab (Lab works) 

 والتكاليف والمهام المشروعات projects 

 الذاتي التعلم Self-learning 
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 التعاوني التعلم Cooperative Learning  

 الزمالء بين الخبرات تبادل 

 

 

i. والتكليفات االنشطة Tasks and Assignments: 

 م
N

o 

 التكليف /االنشطة 
Assignments/ Tasks 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ
Week 

Due 

 مرجات التعلمم

CILOs 

(symbols) 

 a1, b2,d1     الثاني 2 فردي .مجسمات تعريفي  عب االمراض النباتي  1

 c1,c2 الخامس 2 فردي .تنفيذ تنبيق عملي 2

 a1,a2,b2,d1 الثامن 3 جماعي ائع  اي اليمب.الش االمراض النباتي بلض عب اهم  3

 a1,a2,b2,d1 التاسع 3 جماعي ورق  علمي  بلهي  . 4

 === == Total Score  10 إجمالي الدرجة 

 

i. التعلم تقييم Learning Assessment: 

 الرقم

No. 
 أنشطة التقييم 

Assessment Tasks 

 وعبأس

 التقييم
Week due 

 الدرجة
Mark 

نسبة الدرجة 

درجة الإلى 

 ةالنهائي
Proportion 

of Final 

Assessment 

 ممرجات التعلم
CILOs 

(symbols) 

1 
 التكليفات والواجبات

 Tasks and Assignments 

W2,W4, 

W6, W8 

& W10 

5 3.4% 
a1, a2, a3, 

b1, b2, d1, 

d2 
 Quiz W4 5 3.4%( 1كوز) 2

a1,b1, d1 

3 
 )عملي( اختبار نصف الفصل

Midterm Exam (practical) 
W7 25 16.6% 

a1,a2,a3,b1 

4 
 اختبار نصف الفصل نظري

Midterm Exam 
W8 25 16.6% 

b1, b2, 
c1,c2, d1, 

d2 
 Quiz W10 5 3.4%( 2كوز) 5

a1,b1, d1 

6 
 اختبار نهاية الفصل )عملي(

Final Exam (practical) 
W12 25 16.6% 

a1,a2,a3,b1 

7 
 اختبار نهاية الفصل )نظري(

Final Exam (theoretical) 
W16 60 40% 

b1, b2, 
c1,c2, d1, 

d2  Total  100 150 اإلجمالي% === 

 

 :  Learning Resources مصادر التعلم
 

 ) ال تزيد عن مرجعين( :Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .1
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عسي عبدالرةيم  ئيل، د/ محمدةسين العروسي ، د/ سمير ميخا /د -كتاب أمراض النبات العمسي • .1

 .سية الزراعة  امعة االسكندريةك –

 :Essential References المراجع المساندة .2
تالي  د. يونس يوس  موالن ، د. صغال  –وطرق مكافحتها  كتاب تشخيص االمراض الفطرية .2

 .سعودكسية عسوم االغذية والزراعة  امعة المسك  –ابراهيم  الدين الحسيني ، د. ياسر عيد

 .Electronic Materials and Web Sites etc المصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت... .3
  

 

 

ii. الووابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

 : lass AttendanceCسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 % من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك.75يلتزم الطالب بحضور  -
يقدم أستاذ المقرر تقريرا بحضور وغياب الطالب للقسم ويحرم الطالب من دخول االمتحان في حال تجاوز  -

 % ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم.25الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

تذا تأخر ، وللطالب حضممور المحاضممرة تذا تأخر لمدة ربع سمماعة لثال  مرات في الفصممل الدراسممي يسمممح -
 المحاضرة. دخول يمنع من االلتزاموعند عدم ، عن ثال  مرات يحذر شفويا من أستاذ المقرريادة ز

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20تذا تأخر مقدار ) ال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي -
 تذا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية. -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

التكليفات ضممممموابط تنفيذ و يحدد أسمممممتاذ المقرر نوع التعيينات في بداية الفصمممممل ويحدد مواعيد تسمممممليمها -
 وتسليمها.

 يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في تسليمه. المحددموعد ال عنتذا تأخر الطالب في تسليم التكليفات  -

 : Cheating الغش 5

 الئحة شؤون الطالب. عليه في حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصفي أو النهائي تطبق -
 في التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة للتكليف.النقل بالغش او في حال ثبوت قيام الطالب  -

 :Plagiarismاالنتحال  6

 ألداء االمتحان نيابة عنه تطبق الالئحة الخاصة بذلك طالبفي حالة وجود شخص ينتحل شخصية  -
 :Other policiesسياسات أخرى  7

 .التكليفات أي سياسات أخرى مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم  -
 
 

(1اللغة اإلنجليزية )مقرر: 2021\2020العام الجامعي:  

 
 

 أمراض النبات الميكروبية Plant Pathology :خطة مقرر

 

i. معلومات عن أستاذ المقرر Information about Faculty Member Responsible for 

the Course 
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 االسم
Name د.قيس يوسف عبدهللا                      

ساعات المكتبية ال
 )أسبوعيا(

Office Hours 
3 

 المكان ورقم الهاتف
Location &Telephone 

No.  

 

773833028 
 السبت

SAT 

 األحد

SU

N 

 االثنين

MO

N 

الثالث

 اء

TUE 

األربعا

 ء

WED 

الممي

 س

THU 

 البريد اإللكتروني
E-mail 

 

bofairy@yahoo.com 
2   2   

 

vi.  المقررعامة عن معلومات General information about the course :  

12.  

 اسم المقرر
Course Title 

 Plant Pathology  أمراض النبات

  الميكروبية

13.  
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 
 

14.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالي
Total محاضرات 

Lecture 
 عملي

Practical 
 تمارين/سمنار

Seminar/Tutorial 

2 1 - 3 

15.  
 المستوى والفصل الدراسي
Study Level and Semester  الثاني الفصل الدراسيالمستوى الثالث  

16.  
 )إن وجدت(المقرر المتطلبات السابقة 

Pre-requisites (if any) 
 ميكروبيولوجيا التربة. - االحياء الد قيقة العام

17.  
 ()إن وجدت المتطلبات المصاحبة

Co-requisites (if any) 
 أيض ميكروبي. – بيئة ميكروبية

18.  
 المقرردرس له يالبرنامج الذي 

Program (s) in which the course is offered 
 

 االحياء الدقيقةعلم 

19.  
 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the course 
 اللغة العربية

20.  
 نظام الدراسة

Study System 
 سنوي\فصلي

21.  
 مواصفات المقررمعد)و( 

Prepared By 

 د. قيس يوسف عبد هللا

22.  
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 
2020\2021 

 

 

vii. وصف المقرر Course Description: 

المفاهيم العامة ألمراض النبات ووصفففف مسفففببات األمراض الرئيسفففية و التعرف على  المقرر هذا يهدف

التفاعل بين النبات تحليل ووصفففف األعراض و معرفة أليات االمراضفففية و الوفففراوة و كذل  ورات حياتها، د

ليدية قتشففففميب مسففففببات األمراض النباتية بواسففففطة التقنيات التالمرضففففي و مقاومة النبات و والمسففففبب 

 فحة.معرفة المفاهيم األساسية في علم األوبئة وإدارة أمراض النبات و استراتيجية المكاوالجزيئية و
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viii.  محتوى المقررموضوعات Course Content 
 

موضوعات أوال: النظري الجانب   Theoretical 

Aspect                                                       

 الرقم

Order 

الموضوعات 

 الرئيسة/ الوحدات

Topic List / 

Units 

 التفصيليةالموضوعات 

Sub Topics List 

عدد 

 األسابيع 
Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

رموز 
ممرجات 

التعلم 

 للمقرر

(CILOs) 

 مقدمة 1

  باتي، ،  دورة المرض و ماهو المرض الن

 . االمراضية 
   أنواعها ،  ماهي المسببببببببات المرضببببببية

االعراض المصبباةبة لسمسببببات المرضببية 

 . طرق تمييزها، الخسائر االقتصادية

1 2 a1, b1. 

2 

طفل و الت

تطور 

 المرض 

 . العوامل المسببة ألمراض النبات •
) عوامل االمراضببببية لسمسبببببببات المرضببببية  •

 (. السموم االنزيمات ، منظمات النمو وغيرها
2,3 4 a1, a2,  

 اإلمراضية  3

تـبببببببببببير المسبببب  المرضبببي عس  الو ائ    •

التنفس، البناء الضبببوئي، ) الفسبببيولو ية لسنبات 

ال، الخغف الخسوم، النمو نقبببل المببباء واالمغ

 (. والتكابر 

4,5 4 
a1, a2, 
b2, d1. 

4 

إستجابة 

الدفاع لسعائل 

المضي  

 )النبات(

 

 التراكي  الدفاعية الخسوية . 
   الدفاع البيوكيميائي، االسببتجابة التحسببسببية

، المقاومة المكتسببببة  ها ية ، البروتينات، 

اال سبببببام النباتية ، الفينوالت، الكوينونات، 

 . اد المؤكسدةوالمو

6,7 4 a1, c2. 

5 

مسببات 

المرض 

 التطفسية

 المسببات الفطرية . 
 المسببات البكتيرية . 

 المسببات الفيروسية . 
 المسببات النماتودية و الحشرات . 

8,9,10 6 
a1, a2, 
b1, b2,  

6 
االمتحان 

 النصفي
 11 اسئسة متعددة - 

a1, a2, 
b1, b2 

7 

مسببات 

المرض الخير 

 تطفسية

الظروف البيئية ) ات الفسببيولو ية المسبببب •

 (. نقص العناصر –التربة  –
12 2 

a1, a2, 
b1, b2, 

c3 

8 

مكافحة 

االمراض 

 النباتية 

 –التبببدابير الزراعيبببة  –الحجر الزراعي • 

اصببببناف  –التدابير الصببببحية –تعديغت التربة 

 الطرق الفيزيائية. –مقاومة 

 التحكم بالطرق الكيمائية.• 

 ق البيولو ية. التحكم بالطر•  

13,14 4 c1, c2,  



 

 

 

 

 

 

 ئيس الجامعةر     نائب العميد لشئون الجودة         عميد الكلية               عميدة مركز التطوير وضمان الجودة          

 . د. القاسم محمد عباسأ               أ.م. د. هدي على العماد                          أ. د. عبده الكلي              د. إبراهيم لقمان      
 

Republic of Yemen 
Ministry of Higher Education & Scientific Research  

Council for Accreditation & Quality Assurance 

Sana’a University 

Faculty of Science 

 

 الجمهورية اليمنية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 الجودة مجلس االعتماد األكاديمي وضمان 

 جامعة صنعاء

 كلية العلوم

 

 

 

9 

مقاومة 

المرض 

و النباتي 

اإلدارة 

 المتكامسة
ألفات ل

 . النباتية

 التحكم الكيمائي )المبيدات(. • 

 التحكم البيولو ي.• 

 االعداء الطبيعية.• 

15 2 
c1, c2, 

d2. 

10 
االمتحان 

 النهائي
 - 16 اسئسة متعددة

a1, a2, 
b1, b2 

والساعات الفعليةعدد األسابيع اجمالي   
 Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

16 32  

 

 

                                                  Practical Aspect العملي  الجانب موضوعات ثانيا:

 الرقم

Order 

 التجارب العملية/  تدريبات
Practical / Tutorials topics 

عدد 

 األسابيع
Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

رموز 

ممرجات 

 التعلم
Course 

ILOs 

1 

   ، التمييز بين النبات السففففففليم و طرق الدراسففففففة الحقلية

بات المصفففففففاب  ية و التربة،الن بات نات الن طرق  جمع العي

 . ة المعملية و التحويرات االوليةالدرس
1 2 

a1, a2, 

b1, b2. 

2 
 تنقيته زم المسببببب  المرضببببي وتطبيق فرضببببيات كوز لع

 . تعريفه و تطبيق العدوى الصناعيةو
2,3 4 c1, d1. 

3 

  فحص عينات المراض نباتية لسمسببات الطفيسية : 
مثل مرض موت البادرات ، البياض الزغبي ،  : الفطرية -

الصبببببببدأ االبيح، السفحة المبكرة و المتبخرة في الطماطم 

نو ، الصبببببببدأ ، والبطبباطس ، البيبباض الببدقيقي ، االنثراك

 . التفحم ، الذبوم
مثفففل العفن الطري في البطفففاطس، العفن : البكتيريفففة  -

 . البني، اللفحة النارية ، العفن الحلقي، الجرب العادي
 . الفيروسية مثل تورد قمة الموز ، تبرقش الطماطم -

4,5,6 6 
a1, b1, 

b2. 

4 

 . الص عينات المراض نباتي  مصاب  بالنيماتودا -

اتودا بارتباب تقني  النمل المجمع  ، وتقني  نرق عزل النيم -

 . Baermannقمع 
7,8,9 6 

a1, b1, 

b2. 

5 
 - 10 االمتلاب النصفي. -

a1, a2, 

b1, b2. 

6 

  فحص عينات المراض نباتية لسمسببات غير الطفيسية : 
االمراض الناتج  عب العوامل البيئي  مهل اللرارة الجفاف ،  -

 . زيادة الملول  ، زيادة التروي 

 . االمرا الناتج  عب الترب  ونقص العناصر -

11 2 a1, b1, b2 

7 
   النرق الكيميائي  ، النرق )المكاال  المتكامل  ل اات النباتي

 . (البيولوجي  ، االعداء النبيعي 
12,13 4 

c1, c2, 

d1, d2. 
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  زيارة ميداني  لمزارب وهيئات متمصص . 

8 
 االمتلا ب النوائي 

14 - 
a1, a2, 

b1, b2. 

مالي األسابيع والساعات الفعليةاج  
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 14 28  

 

 :Teaching Strategies التدريساستراتيجيات 
 التفاعلية المحاضرة Lectures 

 والمناقشة الحوار discussion 

 الذهني العصف Brainstorming 

 المشكالت حل Problem solving 

 العملية ضالعروو المحاكاة Simulation Method Practical presentations&                 

 العملي التطبيق Practical in computer Lab (Lab works) 

 والتكاليف والمهام المشروعات projects 

 الذاتي التعلم Self-learning 

 التعاوني التعلم Cooperative Learning  

 الزمالء بين الخبرات تبادل 

 

 

iii. والتكليفات نشطةاال Tasks and Assignments: 

 م
N

o 

 التكليف /االنشطة 
Assignments/ Tasks 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ
Week 

Due 

 مرجات التعلمم

CILOs 

(symbols) 

 a1, b2,d1     الثاني 2 فردي .مجسمات تعريفي  عب االمراض النباتي  1

 c1,c2 الخامس 2 فردي .فيذ تنبيق عمليتن 2

 a1,a2,b2,d1 الثامن 3 جماعي الشائع  اي اليمب. االمراض النباتي بلض عب اهم  3

 a1,a2,b2,d1 التاسع 3 جماعي ورق  علمي  بلهي  . 4

 === == Total Score  10 إجمالي الدرجة 

 

ii. التعلم تقييم Learning Assessment: 

 الرقم

No. 
 تقييمأنشطة ال 

Assessment Tasks 

 وعبأس

 التقييم
Week due 

 الدرجة
Mark 

نسبة الدرجة 

درجة الإلى 

 ةالنهائي
Proportion 

of Final 

Assessment 

 ممرجات التعلم
CILOs 

(symbols) 

1 
 التكليفات والواجبات

 Tasks and Assignments 

W2,W4, 

W6, W8 

& W10 

5 3.4% 
a1, a2, a3, 

b1, b2, d1, 

d2 
 Quiz W4 5 3.4%( 1ز)كو 2

a1,b1, d1 
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3 
 )عملي( اختبار نصف الفصل

Midterm Exam (practical) 
W7 25 16.6% 

a1,a2,a3,b1 

4 
 اختبار نصف الفصل نظري

Midterm Exam 
W8 25 16.6% 

b1, b2, 
c1,c2, d1, 

d2 
 Quiz W10 5 3.4%( 2كوز) 5

a1,b1, d1 

6 
 اختبار نهاية الفصل )عملي(

Final Exam (practical) 
W12 25 16.6% 

a1,a2,a3,b1 

7 
 اختبار نهاية الفصل )نظري(

Final Exam (theoretical) 
W16 60 40% 

b1, b2, 
c1,c2, d1, 

d2  Total  100 150 اإلجمالي% === 

 

 :  Learning Resources مصادر التعلم
 

 عن مرجعين() ال تزيد  :Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .4
عسي عبدالرةيم  د/ ةسين العروسي ، د/ سمير ميخائيل، د/ محمد -كتاب أمراض النبات العمسي • .1

 .سية الزراعة  امعة االسكندريةك –

 :Essential References المراجع المساندة .5
تالي  د. يونس يوس  موالن ، د. صغال  –وطرق مكافحتها  كتاب تشخيص االمراض الفطرية .2

 .كسية عسوم االغذية والزراعة  امعة المسك سعود –ابراهيم  لحسيني ، د. ياسر عيدالدين ا

 .Electronic Materials and Web Sites etc المصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت... .6
  

 

 

iv. الووابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 ة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياس

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 % من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك.75يلتزم الطالب بحضور  -
يقدم أستاذ المقرر تقريرا بحضور وغياب الطالب للقسم ويحرم الطالب من دخول االمتحان في حال تجاوز  -

 % ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم.25الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

تذا تأخر ، وللطالب حضممور المحاضممرة تذا تأخر لمدة ربع سمماعة لثال  مرات في الفصممل الدراسممي يسمممح -
 المحاضرة. دخول يمنع من االلتزاموعند عدم ، عن ثال  مرات يحذر شفويا من أستاذ المقرريادة ز

 :Exam Attendance/Punctualityان ضوابط االمتح 3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20ال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي تذا تأخر مقدار ) -
 تذا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية. -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

ضممممموابط تنفيذ التكليفات و المقرر نوع التعيينات في بداية الفصمممممل ويحدد مواعيد تسمممممليمهايحدد أسمممممتاذ  -
 وتسليمها.

 يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في تسليمه. المحددموعد ال عنتذا تأخر الطالب في تسليم التكليفات  -

 : Cheating الغش 5

 الئحة شؤون الطالب. عليه النهائي تطبقفي حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصفي أو  -
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 مخصصة للتكليف.في التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة البالغش او النقل في حال ثبوت قيام الطالب  -

 :Plagiarismاالنتحال  6

 ذلكبألداء االمتحان نيابة عنه تطبق الالئحة الخاصة  طالبفي حالة وجود شخص ينتحل شخصية  -
 :Other policiesسياسات أخرى  7

 .أي سياسات أخرى مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات  -
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


