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   Plant Pathology امراض النباتمواصفات مقرر: 
 

i.  المقررعامة عن معلومات    :  General information about the 
course   

1.  
 اسم المقرر

Course Title  
     Plant Pathologyامراض نبات  

2.  
 ورقمهرمز المقرر 

Course Code and Number 
  

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours  

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
  اإلجمالي
Total محاضرات  

Lecture 
 عملي

Practical  
 تمارين/سمنار

Seminar/Tutorial 

1 1   2  

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

5.  
  (إن وجدت)المقرر المتطلبات السابقة 

Pre-requisites (if any) 
   احياء دقيقة 

6.  
  )(إن وجدتالمتطلبات المصاحبة 

Co-requisites (if any) 
  ال يوجد 

7.  
 المقرردرس له يالبرنامج الذي 

Program (s) in which the course is offered 
  ءكيميا -علم النبات 

 

 لغة تدريس المقرر  .8
Language of teaching the course 

  عربي + انجليزي 

9.   
  نظام الدراسة

Study System  
 فصول )8(نظام فصلي

10.  
  مواصفات المقررمعد(و) 

Prepared By 
 د. محمود محمد العــزب 

11.  
  مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 
2020\2021 

  

  المعتمدة للعملي والتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس.الساعة  :مالحظة
  

ii. وصف المقرر Course Description: 
اريخ نشأتها و يهدف هذا المقرر الى تعريف الطالب بمصطلحات و مفاهيم و مبادئ علم امراض النبات و ت

حية التي تسببها و اهميتها االقتصادية و تقسيمها و تصنيفها و مسببات االمراض النباتية الحية و غير ال
ما سيتطرق الى  كعلي العائل   عوامل وطرق انتشار المسببات المرضية  و االعراض و العالمات التي تظهر

لى طرق اعالقة المسببات المرضية بالعوائل  النباتية و طريق حدوث العدوى وتطور المرض اضافة 
جمة عنها وكيف التشخيص لألمراض النباتية  و التعرف على مسبباتها و تقدير االضرار االقتصادية النا

لفة مثل المكافحة خالل طرق  و وسائل المكافحة المختيمكن الحد من اضرارها  و انتقالها و انتشارها من 
و طرق التنبؤ بحدوث  الفيزيائية والميكانيكية و الكيميائية و الحيوية كما سيتناول هذا المقرر الى وسائل

  االمراض النباتية و الرصد الوبائي المبكر لها  
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iii. مخرجات تعلم المقرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 
  : أن على قادرا الطالب يكون سوف المقرر دراسة من االنتهاء بعد

a1    يتعرف على نشأة وتاريخ علم امراض النبات و مبادئه و اساسياته  و مفاهيمه  

a2  سرد مسببات االمراض النباتية و خصائصها و يفرق بينها ي  

a3   يوضح العالقة بين عوامل انتشار المرض النباتي  و شدة االصابة به  

a4 د فعل منعكس  كر النبات و المواد التي ينتجها النبات  في الحيوية العمليات علي الطفيليات يوضح تأثير  

b1  يفسر االليات التي يحمي بها النبات نفسه من المسبب المرضي و كيف يحد من اضراره  

b2    من اجل احداث االصابة يناقش عملية التكامل بين المسببات المرضية الحية وغير الحية  

b3      يقيــــم عـــدد مــن طـــرق المكافحة لألمراض الشائعة في البيئة اليمنية  

c1 نيماتودا)–ريات فط -يكوبالزمام-مسببات مرضية حية (بكتيريا ويعرف يعزل  

C2  يشخص نماذج من االمراض النباتية الشائعة  المجمعة من نباتات  من البيئة اليمنية  

C3 النباتية آلفات اويستخدمها في مكافحة  المركبات الكيميائية من النبات  او االحياء الدقيقة  بعض يستخلص  

d1 ها بكفاءة . يكتسب مهارات تمكنه من اعداد التقارير المعملية و المهنية وعرضها و مناقشت  

d2 الجماعي. فريق او تحت قائد فريق بمرونة و تفاني مع تفهم السلوك في يعمل  

d3 اعد البيانات و خالل البحث و التجريب و استقاء المعلومات من قو يستمر في تطوير ذاته علميا و مهنيا من
  حزم البرامج 

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   أة وتاريخ علم امراض النبات و مبادئه و يتعرف على نش
  اساسياته  و مفاهيمه  

A1  يستعرض المبادئ و المفاهيم  االساسية المتعلقة
 و العلوم ذات الصلة يبيولوجبعلم ال

a2–   بسرد مسببات االمراض النباتية و خصائصها و يفرق بينها  A2  ،يوضح طبيعة الفيروسات، البكتيريا، الفطريات
  التصنيفيةالطحالب والطفيليات وخصائصها 

a3   شار المرض النباتي  و شدة يوضح العالقة بين عوامل انت
  االصابة به

A4  المختلفة الدقيقة االحياء بين العالقة يشرح 
  البيئية وأنظمتها

a4  ويوضح تأثير الطفيليات علي العمليات الحيوية في النبات 
  كرد فعل منعكس   المواد التي ينتجها النبات 

A5 الكيميائية المتواجدة في  المركباتاهم  يستعرض
  صحيحافراد المملكة النباتية بشكل 

b1  ويفسر االليات التي يحمي بها النبات نفسه من المسبب المرضي 
 كيف يحد من اضراره 

B1 و  يفسر العمليات الحيوية االساسية في النباتات
بين المفاهيم األساسية فى علم النبات  يربط

  .وكيمياء النبات
b2-  ية الحية وغير ببات المرض يناقش عملية التكامل بين المس

 احداث االصابةمن اجل الحية  
B2 يناقش الترابط البيئي للحياة  النباتية على سطح 

  .األرض

b3   رق المكافحة لألمراض ـ ـ ن طـ ـ دد مـ ـ ـ م عـ ـ ـ ـ يقيـ
  الشائعة في البيئة اليمنية  

B3 نتها تجارب المعملية والحقلية ومقارنتائج  يقيم
  .نظريابالنتائج المتوقعة 

c1  ية حية  ويعرف يعزل بات مرض ب  -ميكوبالزما-بكتيريا(مس
  من نباتات مصابة في البيئة اليمنية  )نيماتودا–فطريات 

C1  الحية الكائنات من مختلفة أنواع ويعرف يعزل 
 الطحالب الفطريات البكتيريا الفيروسات( الدقيقة

  )والطفيليات
C2 ائعة خص نماذج من االمراض النباتية الش  لنباتات يش

  مجمعة من   البيئة اليمنية

C2 لألمراض المسببة الميكروبات يشخص 
  .المختلفة الميكروبية
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C3  قة من النبات  او االحياء الدقي ةبيو كيميائي مركبات   يستخلص 
  النباتية ويستخدمها في مكافحة اآلفات 

C3  الكائنات من الميكروبية المنتجات بعض يستخلص 
 الزراعية المجاالت في الفائدة ذات الدقيقة

  .والصناعية
d1  نية يكتسب مهارات تمكنه من اعداد التقارير المعملية و المه

 وعرضها و مناقشتها بكفاءة
D1 والمهنية. عمليةلمالتقارير ا يجيد مهارات إعداد  

d2  ل منيعم لوك  ض اني مع تفهم الس ة و تف فريق بمرون
 الجماعي.

D2 ضمن فريق او قائد للفريق. مرونةب عملي  

d3 خالل البحث  و مهنيا من يستمر في تطوير ذاته علميا
تقاء المعلومات من قواعد البيانات و  و التجريب و اس

  حزم البرامج

D3 لبحث عن يتعلم ذاتيا من خالل االستقصاء وا
من قواعد البيانات  المعلومات المطلوبة

  باستخدام الحاسوب او بالتواصل الفعال

  باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم مخرجات التعلم مواءمة
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

  

  :والتقويم علمالتعليم والت باستراتيجية )المعارف والفهممخرجات تعلم المقرر (مواءمة أوال: 
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

  المعرفة والفهممخرجات المقرر/ 
Knowledge and Understanding CILOs  

  التدريساستراتيجية 
Teaching 
Strategies 

  التقويم استراتيجية
Assessment 
Strategies 

a1  أة وتاريخ علم امراض النبات و يتعرف على نش
 مبادئه و اساسياته  و مفاهيمه  

المحاضرة 
فاعليةتال  

العصف 
 الذهني

وسائل 
 العرض

علميفلم   

 تعلم نشط

 الحوار و المناقشة 

فهــيشاختبار   

 كوز

 تكليف اسبوعي 

 اختبار نصفي 

  اختبار نهائي

a2  بسرد مسببات االمراض النباتية و خصائصها و يفرق بينها  

a3    ار المرض النباتي ح العالقة بين عوامل انتش يوض
  و شدة االصابة به

a4  ح تأثير الطفيليات علي العمليات الحيوية في يوض
ات  ا النب ات و المواد التي ينتجه ل  النب كرد فع

  منعكس  

  
  تقويم:    التدريس وال ةباستراتيجي )المهارات الذهنيةمخرجات تعلم المقرر (مواءمة ثانيا: 

Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              
  المهارات الذهنية /المقررمخرجات 

Intellectual Skills CILOs 
  التدريساستراتيجية 

Teaching Strategies 
  استراتيجية التقويم

Assessment 
Strategies  

b1  بب ه من المس ر االليات التي يحمي بها النبات نفس يفس
  و مخاطره  المرضي و كيف يحد من اضراره

  اسئلة قبلية
  المحاضرة التفاعلية
  الحوار و المناقشة

 العصف الذهني
  وسائل عرض

 فلم علمي

تكاليف 
او 

 واجبات

اختبار 
 شفوي

b2  ية ببات المرض يناقش عملية التكامل بين المس
 من اجل احداث االصابةالحية وغير الحية  

b3 في  يقيــــم عـــدد مــن طـــرق المكافحة لألمراض الشائعة
  البيئة اليمنية  
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v.  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  

مخرجات التعلم رموز 
  للمقرر

(CILOs) 

 كوز
 مشروع

  

تدريس لا باستراتيجية المهنية والعملية)المهارات مخرجات تعلم المقرر (مواءمة  ثالثا:
  :والتقويم

Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 
  المهنية والعمليةالمهارات مخرجات المقرر/ 

Professional and Practical Skills CILOs 
  التدريساستراتيجية 

Teaching Strategies 
  استراتيجية التقويم

Assessment 
Strategies  

c1 ميكوبالزما-بكتيريا(مسببات مرضية حية  ويعرف يعزل- 
   من نباتات مصابة في البيئة اليمنية )نيماتودا–فطريات 

الحقلزيارة الى   
 حوار ومناقشة
 تدريب في الحقل
 تدريب في المعمل

 وسائل عرض

 تكليف

 اسئلة شفوية

 كوز

 تقرير

c2  ائعة لنباتات خص نماذج من االمراض النباتية الش يش
  مجمعة من  من البيئة اليمنية

C3 تخلص مركبات  بيو كيميائية من النبات  او االحياء   يس
  النباتية ويستخدمها في مكافحة اآلفات  الدقيقة 

  

      قويم:التدريس والت ةمخرجات تعلم المقرر (المهارات العامة) باستراتيجيمواءمة رابعا: 
 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

  مخرجات المقرر 
Transferable (General) Skills CILOs 

  التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

  استراتيجية التقويم
Assessment 
Strategies  

d1  يكتسب مهارات تمكنه من اعداد التقارير
المعملية و المهنية وعرضها و مناقشتها 

  بكفاءة

  التعلم الذاتي
  الحوار و المناقشة

  التعلم التعاوني
  فلم علمي

  تبادل الخبرات
  تعلم نشط

 استله تحضيرية  

واجباتتكاليف و   

 كوز 

  تقرير اسبوعي 
 مشروع

d2  يعمل ضمن فريق بمرونة و تفاني مع تفهم
 السلوك الجماعي.

d3 خالل البحث و  يستمر في تطوير ذاته علميا و مهنيا من
التجريب و استقاء المعلومات من قواعد البيانات 

 و حزم البرامج
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 مقدمة  1
اريخ ذه عن ت ة نب  امراض واهمي

طل -النبات   و مبادئ و حاتمص
  النبات  امراض علم اقسام

W1 1 1a, 2a 

2 

تسمية 
وتصنيف 
تصنيف 
مسببات 
  االمراض 

مية الثنائية ات  ا -التس لفيروس
ا – ة البكتيري ة  -مملك المملك

  المملكة النباتية  –الفطرية 
W2 1 1a,1b,1c 

3 

  عوامل
و  انتشار

 انتقال 
مسببات ال

 المرض

 –عوامل الحية ال -ةالعوامل البيئي 
ل طرق االنتقا -العوامل غير الحية  

 المباشرة وغير المباشرة 
W3  1 1a,4b, 2c.1c 

4 

الية حدوث 
و  االصابة 

تكشف 
 المرض 

ول اللقاح اق المس -وص بب التص
ل   ائ ا الع ي على خالي  –المرض

اختراق المسبب المرضي  ألنسجة 
ابة  –العائل  التكاثر  –احداث االص

  انتقال العدوى  –

W4 1 a2,1b, 3b 

5 
اعراض 

المرض و 
 عالماته

ي  انواع  –تعريف العرض المرض
راض  ات  –االع الم ف ع ري ع ت

  المرض و انواعها
W5  1 1a,3a 

6 
العالقة بين 
الطفيل و 

 العائل

أثير ات ت ات علي الطفيلي  العملي
  النبات في الحيوية

ل  ائ ة الع اي ب حم الي طرق و اس
ات  بب ه من مس اتي لنفس النب

   االمراض و مقاومتها

W6 1 1a,2b,2c,3c 

7 
تشخيص 
المرض 
 النباتي 

وسائل  –تعريف تشخيص المرض 
ل  ب و ادوات و مراح الي و اس

  التشخيص للمسبب المرضي 
W7  1 2a, 3b,2c 

 W8  1a,1b,3b  اختبار نصفي 8

 اوال : االمراض الناتجة عن المسببات الحيوية 

9 
االمراض 
  الفيروسية

 و الفيرويدية  

ه  –تعريف الفيروس  ائص  –خص
ه  ه  –تركيب اميع اهم االمراض  –مج

وطرق الفيروسية الشائعة و اعراضها 
ا  افحته ة اهم اال -مك دي مراض الفيروي

  وطرق مكافحتها الشائعة و اعراضها 

W9 1 1a,1b,3b 

10 

االمراض 
  البكتيرية 

و 
  الميكوبالزمية 

ا ا خ -تعريف البكتيري ه ائص  –ص
  سها اجنا -تركيبها

ة و  ئع ا ة الش كتيري ب ل االمراض ا
ها وطرق مكافحتها   تعريف -اعراض

ها  –الميكوبالزما  ائص تركيبها  –خص
ة و  – ائع ا الش امراض الميكوبالزم

  اعراضها وطرق مكافحتها   

W10 1 1a,1b,3b 

11 
االمراض 
 Iالفطرية 

ه  ائص تركيب  –تعريف الفطر وخص
ات  ات و  –الفطري ام الفطري اقس

امراض الفطريات الهالمية  –تصنيفها 
W11  1 1a,1b,3b 
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ها  بباتها  و اعراض ائعة  مس  -الش

ائعة   ية  الش امراض الفطريات البيض
ا  ه ا  و اعراض اته بب وطرق  -مس

  مكافحتها  

12 
االمراض 

 IIالفطرية 

عة   ائ امراض الفطريات الزيجية الش
مسبباتها  و اعراضها وطرق مكافحتها  

ائعة  ا - كية الش مراض الفطريات االس
مسبباتها  و اعراضها وطرق مكافحتها  

W12  1 1a,1b,3b 

13 
االمراض 

  III الفطرية

عة   ائ امراض الفطريات الزيجية الش
مسبباتها  و اعراضها وطرق مكافحتها  

ائعة  ا - ة  الش مراض الفطريات الناقص
مسبباتها  و اعراضها وطرق مكافحتها  

W13  1 1a,1b,3b 

14 

االمراض 
النيماتودية و 

النباتات 
الزهرية  
  المتطفلة 

ها  –تعريف النيماتودا  ائص  –خص
ها  ها –تركيب اهم االمراض  –اجناس

ها  عة و اعراض ائ ية الش ماتود الني
  وطرق مكافحتها  

ل  ات الزهري المتطف  –تعريف النب
ه تركيبه  ائص ه  –خص  –اجناس

ها وطرق  ائعة و اعراض االمراض الش
  مكافحتها  

W14  1 1a,1b,3b 

 ثانيا : االمراض الناتجة عن مسببات مرضية غير حية

15 

االمراض 
  الفسيولوجية 

االمراض و 
الناتجة عن 

نقص 
 العناصر

  الغذائية 

اح  –الحرارة  ار  –البرق  –الري االمط
   –البرد  –

ر النتروجين يوم ا -نقص عنص  –لكالس
  الفوسفور  –المنجنيز –البوتاسيوم 

W15  1 1a,1b,3b 

 W16  1a.2a.1b,1c,2c.3c  اختبار نهائي 16

عدد األسابيع والساعات الفعليةاجمالي   
 Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester W14  14h  

  

                                                   Practical Aspect العملي  الجانب موضوعات ثانيا:

  الرقم
Order 

  التجارب العملية/  تدريبات
Practical / Tutorials topics  

عدد 
  األسابيع

Number 
of 

Weeks  

الساعات 
  الفعلية

Contact 
Hours 

رموز 
مخرجات 

  التعلم
Course 
ILOs 

1 
ات و تجهيز – مختبر امراض النبات االمن والسالمة في 

 W1 2 1a,2b,1c  معدات و ادوات  معمل امراض النبات 

2  
 -ستخدمة في مختبر امراض النبات تعريفهاالمحاليل الم

 W2 2 1a,2b,1c,2c  حضيرها انواعها  وطرق ت

3  
اعداد و تحضير الشرائح و فحصها   –المجهر و انواعه 

 W3 2 1b, 1x,2c  تحت المجهر

4  
   انواعه و طرقه  –اهميته  –التعقيم تعريفه 
 W4 2 2b,2c,3c  عزل المسببات المرضية للنبات –فرضيات كوخ 
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5 
ض عالمات و اعرا –جمع و حفظ العينات النباتية المصابة 

 W5 2 1a,1c,2c  المرض النباتي

 W6 2 a1,b2,1c,c3  اختبار نصفي عملي  6

7  

وصف اعراض مرضية  –تشخيص االمراض الفيروسية 
  فيروسية 

وصف  –تشخيص نماذج من االمراض البكتيرية 
  زل مسببات مرضية من نباتات مصابة  ع -األعرض

W7 2 3b,2c 

8 
تشخيص نماذج من االمراض الفطرية البيضية و الزيجية  

زل مسببات مرضية من نباتات ع -وصف األعرض –
  مصابة  

W8 2 3b,2c,3c 

9 
   تشخيص نماذج من االمراض الفطرية االسكية و البازيدية

زل مسببات مرضية من نباتات ع -وصف األعرض –
  مصابة  

W9 2 2b, 3c,3c 

10 
تشخيص نماذج من االمراض الفطرية الناقصة و االمراض 

رضية من معزل مسببات  -وصف األعرض –النيماتودية  
  نباتات مصابة  

W10 2 2c,3c 

11  
التعرف على  –التعرف  على النباتات الزهرية المتطفلة 

 W11  2 2c,3c  امراض ناتجة عن مسببات غير حية 

12  
ية الفيزيائية و الميكانيكالمكافحة  تطبيق نموذج متاح من طرق 

 W12 2 2c,3c  لألمراض النباتية

13  
ة  ائي اح من طرق الكيمي ة لألمراض  تطبيق نموذج مت و الحيوي

 W13 2 2c,3c  النباتية 

 ,W14  1a, 2b  اختبار عملي نهائي  14
1c,2c.3c 

 اجمالي األسابيع والساعات الفعلية
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester  W12 24  

  

  
  
  
  

vi. والتكليفات االنشطة Tasks and Assignments:  

  :Teaching Strategies التدريساستراتيجيات 
 التفاعلية المحاضرة Lectures  
 والمناقشة الحوار discussion  
 الذهني العصف Brainstorming 
 المشكالت حل Problem solving 
 العملية العروضو 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  
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  م
N
o  

  التكليف /االنشطة 
Assignments/ Tasks  

نوع 
التكليف 

(فردي/ 
  تعاوني)

الدرجة 
  المستحقة
Mark  

أسبوع 
  التنفيذ
Week 
Due  

خرجات م
  التعلم

CILOs 
(symbols)  

,1a,2b,2c 4 2  فردي  تحضير شريحة مستدامة  –واجب اسبوعي   1
3c 

  جمع عينات ) –تكاليف نظرية و عملية (تقارير   2
  عزل مسببات مرضية 

 7 2  جماعي 

a1, a2, 
b3, , 

b3,1c, 
2c  d1, 

d2 
  حل مشكلة او  تشخيص مرض   3

  تطبيق عملي لتجربة 
 10 3  فردي

a1, a2, 
b3, , b3, 
2c, d1, 

d2 
  تقيم لوسيلة من  وسائل المكافحة  4

  جمع عينات مصابة من الحقول 

 13 3  جماعي

a1, a2, 
b3, , b3, 
1c, 2c 
,3c d1, 

d2 

  === ==       Total Score 10     إجمالي الدرجة  

vii. التعلم تقييم Learning Assessment:  

الر
 قم

No. 

 أنشطة التقييم 
Assessment Tasks  

 أسوع
 التقييم
Week 
due  

الدرج
 ة

Mar
k  

نسبة الدرجة 
درجة الإلى 

 ةالنهائي
Proportion of 

Final 
Assessment  

  مخرجات التعلم
CILOs 
(symbols)  

  التكليفات والواجبات  1
 Tasks and Assignments  

w10 10 10%  
1a, 2a, 1b, 
2b, 3b, 1c1, 

3c 
 ,Quiz w4 2 2% 1a, 2a, 1b) 1كوز(  2

2b, 3b, 1c, 

  W6 10 10%  اختبار نصفي عملي   3

4  
  اختبار نصف الفصل
Midterm Exam 

8 10 10% 1a, 2a, 1b, 
b2, 3b3, 

 
 Quiz  12 3 3%) 2كوز(  5

a1, a2, b1, 
b2, 3b, c1, 

 
6 

  اختبار نهاية الفصل (عملي)
Final Exam (practical)  

14 15 15% 
1a, 2a, 1b, 
2b, 3b, 1c1, 

2c 
7  

  نهاية الفصل (نظري)اختبار 
Final Exam (theoretical) 

16 50 50%  
1a, 2a, b1, 
2b, 3b, 1c, 
3c, d2, d3  Total  100  100 اإلجمالي%  === 

  

 لنشر، بلد النشر).كتابة المراجع للمقرر (اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار ا:  Learning Resources مصادر التعلم
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viii . الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 

  للمقرر فيما يتعلق باآلتي:بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة 

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية   1

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

 اقرار الحرمان من مجلس القسم.% ويتم 25الغياب 
 :Tardyالحضور المتأخر  2

مح - ي يس ل الدراس اعة لثالث مرات في الفص رة إذا تأخر لمدة ربع س ور المحاض ذا تأخر إ، وللطالب حض
 محاضرة.ال دخول يمنع من االلتزاموعند عدم ، عن ثالث مرات يحذر شفويا من أستاذ المقرريادة ز

 : Attendance/PunctualityExamضوابط االمتحان  3

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

  :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

تاذ المقرر  - ليمهايحدد أس ل ويحدد مواعيد تس وابط تنفيذو نوع التعيينات في بداية الفص التكليفات  ض
 وتسليمها.

 أخر في تسليمه.يحرم من درجة التكليف الذي ت المحددموعد ال عنإذا تأخر الطالب في تسليم التكليفات  -
 : Cheating الغش 5

 الطالب. الئحة شؤون عليه تطبق في حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصفي أو النهائي -
 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  -
  : policiesOtherسياسات أخرى   7

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

مقرر:.............العام الجامعي:   
 ة اإلنجليزية 

  امراض نبات  :خطة مقرر

 ( ال تزيد عن مرجعين) :Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .1
سكندرية . . مكافحة االمراض النباتية. مكتبة المعارف الحديثة . اال2003العروسي حسين و اخرون .-1

  مصر 
2-Agrios, G. N. 2004. Plant pathology. 8th Ed. Academic Press London.  

 :Essential References المراجع المساندة .2
. امراض النباتات البكتيرية .كلية الزراعة . جامعة المنصورة. 2016د عبد الرحمن.الوكيل . محم-2

 مصر 
 العربية لمملكةبا النخيل وآفات أمراض أهم ، 2002 - السالم، عبد ظفران، لقمة، القعيط، الزيات،-2

 .السعودية و طرق مكافحتها
 .Electronic Materials and Web Sites etc اإلنترنت...المصادر اإللكترونية ومواقع  .3

www.plant pathology.net 
www.Phytopathology 
www.http://plant diseases 
http://www.ejp.eg.net 
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i. معلومات عن أستاذ المقرر Information about Faculty Member Responsible for 

the Course  

  االسم
Name  

  محمود محمد عبد هللا الـعـــزب
 

الساعات المكتبية 
  (أسبوعيا)

Office Hours  
2 

  المكان ورقم الهاتف
Location &Telephone 

No.   

  كلية العلوم جامعة صنعاء 
773947031 

  السبت
SAT 

  األحد
SU
N  

  االثنين
MO
N 

الثالث
  اء

TUE  

األربعا
  ء

WED 

الخمي
  س

THU 

  البريد اإللكتروني
E-mail  

dr.mahmoud.alazab20@gmial.co
 m  *     * 

 
ii.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

  اسم المقرر .1
Course Title  

  Plant Pathologyامراض نبات  

 ورقمه ررمز المقر .2
Course Code and Number 

  

  الساعات المعتمدة للمقرر .3
Credit Hours 

  Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 المجموع

Total محاضرات  
Lecture 

 عملي
Practical  

 تمارين/سمنار
Seminar/Tutorial 

1 1  2 

  المستوى والفصل الدراسي .4
Study Level and Semester   لفصل الثانيا  -المستوى الثالث  

  ر (إن وجدت)السابقة للمقرالمتطلبات  .5
Pre-requisites  

 احياء دقيقة 

– Co )وجدت(إن المتطلبات المصاحبة  .6
requisite  

  Noneتوجد ال 

7. 
البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 

 Program (s) in which theتدريس المقرر 
course is offered  

 الكيمياء –النبات 

  لغة تدريس المقرر .8
Language of teaching the course  

 عربي +انجليزي

  مكان تدريس المقرر .9
Location of teaching the course   جامعة صنعاء –كلية العلوم  

  
  الساعة المعتمدة للعملي وللتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس. :مالحظة

  

  

  

iii. وصف المقرر Course Description:  
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طلحات و مفاهيم و مبادئ علم امراض النبات  تاريخ  ويهدف هذا المقرر الى تعريف الطالب بمص
و غير الحية التي  نشأتها و اهميتها االقتصادية و تقسيمها و تصنيفها و مسببات االمراض النباتية الحية

ية  و االعراض و العالمات التي تظهر ببات المرض ار المس ببها و عوامل وطرق انتش لعائل  كما اعلي  تس
ية بالعوائل  النباتية و طريق حدوث العدوى وتطور  ببات المرض يتطرق الى  عالقة المس افة اس لمرض اض

دية الناجمة عنها الى طرق التشخيص لألمراض النباتية  و التعرف على مسبباتها و تقدير االضرار االقتصا
ارها من  رارها  و انتقالها و انتش ائل المكافحة وكيف يمكن الحد من اض لمختلفة مثل اخالل طرق  و وس

يتناول هذا المقرر  ائل و طرق التنبؤ االمكافحة الفيزيائية والميكانيكية و الكيميائية و الحيوية كما س لى وس
  .بحدوث االمراض النباتية و الرصد الوبائي المبكر لها 

 

iv مخرجات تعلم المقرر Course Intended Learning Outcomes 

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

a1    يتعرف على نشأة وتاريخ علم امراض النبات و مبادئه و اساسياته  و مفاهيمه  

a2   بسرد مسببات االمراض النباتية و خصائصها و يفرق بينها  

a3   يوضح العالقة بين عوامل انتشار المرض النباتي  و شدة االصابة به  

a4 كرد فعل  ت النبات و المواد التي ينتجها النبا في الحيوية العمليات علي الطفيليات يوضح تأثير
  منعكس  

b1  يفسر االليات التي يحمي بها النبات نفسه من المسبب المرضي و كيف يحد من اضراره  

B2    ة من اجل احداث االصابيناقش عملية التكامل بين المسببات المرضية الحية وغير الحية  

b3      يقيــــم عـــدد مــن طـــرق المكافحة لألمراض الشائعة في البيئة اليمنية  

c1 نيماتودا)–طريات ف -يكوبالزمام-مسببات مرضية حية (بكتيريا ويعرف يعزل  

C2  يشخص نماذج من االمراض النباتية الشائعة  المجمعة من نباتات  من البيئة اليمنية  

C3 فحة اآلفات ويستخدمها في مكا المركبات الكيميائية من النبات  او االحياء الدقيقة  بعض يستخلص
  النباتية 

d1  ة . ها بكفاءيكتسب مهارات تمكنه من اعداد التقارير المعملية و المهنية وعرضها و مناقشت  

d2 الجماعي. فريق او تحت قائد فريق بمرونة و تفاني مع تفهم السلوك في يعمل  

d3 ن قواعد خالل البحث و التجريب و استقاء المعلومات م يستمر في تطوير ذاته علميا و مهنيا من
  البيانات و حزم البرامج 
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v محتوى المقررموضوعات  Course Content  

 

موضوعات أوال: النظري الجانب   Theoretical 
Aspect                                                        

  الرقم
Ord
er 

الموضوعات 
  الرئيسة/ الوحدات
Topic List / 

Units  

  التفصيليةالموضوعات 
Sub Topics List  

عدد 
  األسابيع 
Numb
er of 
Week

s  

الساعا
ت 

 الفعلية
Conta

ct 
Hours  

رموز 
مخرجات 

  التعلم للمقرر
(CILOs) 

 مقدمة  1
 -النبات  امراض واهمية نبذه عن تاريخ
طلحات ام و مبادئ و مص  علم اقس

  النبات  امراض
w1 1 1a, 2a 

2 
تسمية وتصنيف 
تصنيف مسببات 

  االمراض 

مية الثنائية ات  ا -التس  –لفيروس
 –لمملكة الفطرية ا -مملكة البكتيريا
  المملكة النباتية 

W2 1 1a,1b,1c 

3 
و  انتشار  عوامل
مسببات ال انتقال 

 المرض

ل البيئي  ة العوا -ةالعوام ل الحي  –م
ة   ل غير الحي ا -العوام ل طرق االنتق

 الماشرة وغير المباشرة 
W3 1 1a,4b, 

2c.1c 

4 
 الية حدوث االصابة 
 و تكشف المرض 

بب المرضي التصاق المس -وصول اللقاح
بب  –على خاليا العائل   اختراق المس

جة العائل  ي  ألنس احداث  –المرض
  انتقال العدوى  –التكاثر  –االصابة 

W4  1 1b,2b,1
c,2c 

5 
اعراض المرض و 

 عالماته

ي  مرض ل لعرض ا عريف ا نواع  –ت ا
ات المرض و  –االعراض  تعريف عالم

  انواعها
W5 1 

1a ,2a 
,1b,2b,

1c 

6 
العالقة بين الطفيل 

 و العائل

  النبات في الحيوية العمليات علي الطفيليات تأثير
اليب حماية العائل النباتي  طرق و اس
  لنفسه من مسببات االمراض و مقاومتها 

W6  1 1a,2b,2
c,3c 

7 
تشخيص المرض 

 النباتي 

خيص المرض  ائل و  –تعريف تش وس
خيص  اليب و ادوات و مراحل التش اس

  للمسبب المرضي 
W7 1 2b,3b,1

c,2c 

 1a,1b,3b    اختبار نصفي 8

 اوال : االمراض الناتجة عن المسببات الحيوية 

9 
االمراض 
  الفيروسية

 و الفيرويدية  

ه  –تعريف الفيروس  ائص  –تركيبه  –خص
اهم االمراض الفيروسية الشائعة  –مجاميعه 

هم االمراض ا -وطرق مكافحتها و اعراضها 
ها  ائعة و اعراض وطرق الفيرويدية الش

  مكافحتها 

W9 1 
1a, 

1b,2b,1c,3
c 
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10 
  االمراض البكتيرية 
  و الميكوبالزمية 

ها خ -تعريف البكتيريا ائص  -تركيبها –ص
  اجناسها 

ها  ائعة و اعراض االمراض البكتيرية الش
ا   افحته ا ت-وطرق مك  –عريف الميكوبالزم

امراض الميكوبالزما  –تركيبها  –خصائصها 
  الشائعة و اعراضها وطرق مكافحتها   

W10 1 
1a, 

1b,2b,1c,3
c 

 Iاالمراض الفطرية  11

تركيب الفطريات  –تعريف الفطر وخصائصه 
نيفها  – ام الفطريات و تص امراض  –اقس

بباتها  و  ائعة  مس الفطريات الهالمية الش
ها  ية  امراض الفطر -اعراض يات البيض

ها  بباتها  و اعراض ائعة  مس وطرق  -الش
  مكافحتها  

W11 1 
1a, 

1b,2b,1c,3
c 

12 
االمراض الفطرية 

II 

امراض الفطريات الزيجية الشائعة  مسبباتها  
ا   افحته ا وطرق مك ه امراض  -و اعراض

بباتها  و  ائعة  مس كية الش الفطريات االس
  اعراضها وطرق مكافحتها  

W12 1 
1a, 

1b,2b,1c,3
c 

13 
 االمراض الفطرية

III  

امراض الفطريات الزيجية الشائعة  مسبباتها  
  و اعراضها وطرق مكافحتها  

عة  ا - ائ ة  الش ناقص مراض الفطريات ال
  مسبباتها  و اعراضها وطرق مكافحتها  

W13 1 
1a, 

1b,2b,1c,3
c 

14 

االمراض 
النيماتودية و 

النباتات الزهرية  
  المتطفلة 

–تركيبها  –خصائصها  –تعريف النيماتودا 
اهم االمراض النيماتودية الشائعة  –اجناسها 

  و اعراضها وطرق مكافحتها  
خصائصه  –تعريف النبات الزهري المتطفل 

ه  –تركيبه  ائعة و  –اجناس االمراض الش
  اعراضها وطرق مكافحتها  

W14 1 
1a, 

1b,2b,1c,3
c 

 ثانيا : االمراض الناتجة عن مسببات مرضية غير حية

15 
االمراض 

  الفسيولوجية 
  

 –المطار ا –لبرق ا –الرياح  –الحرارة 
  –البرد 

ر النتروجين يوم  -نقص عنص  –الكالس
  لفوسفورا –لمنجنيز ا–البوتاسيوم 

W15 1 
1a, 

1b,2b,1c,3
c 

W16 1 1a.2a,2b,3  اختبار نهائي 16
b,1c,2c, 

عدد األسابيع والساعات الفعليةاجمالي   
 Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester W14 14  

           :         Training/ Tutorials/ Exercises Aspectsخطة تنفيذ الجانب العملي  ثانيا:
الر
  قم

Ord
er 

  التمارينالمهام / 
Tutorials/ Exercises    

  األسبوع
Week 
Due  

الساعات 
  الفعلية

Cont. H  

1 
المة في  ل امراض تجهيزات و معدات و ادوات  معم – مختبر امراض النبات االمن والس

 W1 2  النبات 

  W2  المحاليل المستخدمة في مختبر امراض النبات و بحضيرها  2
 W3 2  اعداد و تحضير الشرائح و فحصها  تحت المجهر –المجهر و انواعه  3

   انواعه و طرقه  –اهميته  –التعقيم تعريفه  4
 W4 2  عزل المسببات المرضية للنبات –فرضيات كوخ 

 W5 2  عالمات و اعراض المرض النباتي –جمع و حفظ العينات النباتية المصابة  5
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iv.  التدريساستراتيجيات Teaching Strategies:  
  Lectures التفاعلية المحاضرة -
  discussion والمناقشة الحوار -
 Brainstorming الذهني العصف -
 Problem solving المشكالت حل -
                 &Simulation Method Practical presentations العملية العروضو المحاكاة -
 )Practical in computer Lab )Lab works العملي التطبيق -
 projects والتكاليف والمهام المشروعات -
 Self-learning الذاتي التعلم -
  Cooperative Learning التعاوني التعلم -
 الزمالء بين الخبرات تبادل -

  

  VII.   والتكليفاتاألنشطة Tasks and Assignments:  

  م
N
o  

  النشاط/ التكليف
Assignments  

نوع 
التكليف 

(فردي/ 
  تعاوني)

الدرجة 
  المستحقة

Mark  

أسبوع 
  التنفيذ
Week 
Due  

 w4 2  فردي  تحضير شريحة مستدامة  –واجب اسبوعي   1

  جمع عينات ) –تكاليف نظرية و عملية (تقارير   2
 w7 2  جماعي   عزل مسببات مرضية 

  حل مشكلة او  تشخيص مرض   3
 w10 3  فردي  تطبيق عملي لتجربة 

  تقيم لوسيلة من  وسائل المكافحة  4
 w13 3  جماعي  جمع عينات مصابة من الحقول 

  0Total Score إجمالي الدرجة      

 
 

  W6  اختبار نصف الفصل عملي  6
 Midterm Exam(    W7 2(  اختبار نصف الفصل 7

ية و الزيجية   8 خيص نماذج من االمراض الفطرية البيض ف األعرض –تش عزل  -وص
  مسببات مرضية من نباتات مصابة  

W8 2 

9 
كية و البازيدية    خيص نماذج من االمراض الفطرية االس ف األعرض –تش عزل  -وص

  مسببات مرضية من نباتات مصابة  
W9 2 

10 
ة و االمراض النيماتودية   خيص نماذج من االمراض الفطرية الناقص ف  –تش وص

  زل مسببات مرضية من نباتات مصابة  ع -األعرض
W10 2 

ببات غ –التعرف  على النباتات الزهرية المتطفلة  11 ير التعرف على امراض ناتجة عن مس
  حية 

W11 2 

 W 12 2  ةالفيزيائية و الميكانيكية لألمراض النباتيالمكافحة  تطبيق نموذج متاح من طرق  12
 W13  2  لمرض نباتي شائع  الكيميائية  المكافحة  تطبيق نموذج متاح من طرق 13
 Final Exam   W14 2 ) عملي( الفصل نهاية اختبار 14

األسابيع والساعات الفعلية اجمالي  
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 12w 24h 
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v. التعلم  تقويم Learning Assessment:  

  م
No  

  أساليب التقويم
Assessment Method  

 (أسبوع)موعد
  التقويم

Week Due  

  الدرجة
Mark  

الوزن 
  %النسبي

Proportion of 
Final 

Assessment  

1 
  التكليفات والواجبات

 Tasks and Assignments  10 10 10%  

  Quiz  4  2 2%) 1كوز( 2

 %10 10 6  اختبار نصف الفصل عملي  

3 
  اختبار نصف الفصل

Midterm Exam  7  10 10% 

 Quiz  12  3 3%) 2كوز( 4

5 
  اختبار نهاية الفصل (عملي)

Final Exam (practical)  14  15 15% 

6 
  اختبار نهاية الفصل (نظري)

Final Exam (theoretical)  16  50 50%  

 % Total    100 100 المجموع  

 
vi. مصادر التعلم Learning Resources  :لد النشر).(اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، ب 

 

 تزيد عن مرجعين) (ال :Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .4
.  . مكافحة االمراض النباتية. مكتبة المعارف الحديثة . االسكندرية2003لعروسي حسين و اخرون .ا-

 مصر 
2-Agrios, G. N. 2004. Plant pathology. 8th Ed. Academic Press London.  

 :Essential References المراجع المساندة .5
. امراض النباتات البكتيرية .كلية الزراعة . جامعة المنصورة. 2016د عبد الرحمن.الوكيل . محم-1

 مصر 
العربية  ، أهم أمراض وآفات النخيل بالمملكة 2002 -لزيات، القعيط، لقمة، ظفران، عبد السالم، ا-2

 .السعودية و طرق مكافحتها
 .Electronic Materials and Web Sites etc المصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت... .6

http://www.plant pathology.net 
http://www.Phytopathology 
http://www.http://plant diseases 
http://www.ejp.eg.net 
 

 
ix .  الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 

  العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة 

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية   1
 % من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك.75يلتزم الطالب بحضور  -
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في حال تجاوز  يقدم أستاذ المقرر تقريرا بحضور وغياب الطالب للقسم ويحرم الطالب من دخول االمتحان -

 % ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم.25الغياب 
 :Tardyالحضور المتأخر  2

مح - ي يس ل الدراس اعة لثالث مرات في الفص رة إذا تأخر لمدة ربع س ور المحاض ذا تأخر إ، وللطالب حض
 محاضرة.ال دخول يمنع من االلتزاموعند عدم ، عن ثالث مرات يحذر شفويا من أستاذ المقرريادة ز

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3
 ) دقيقة من بدء االمتحان 20ال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي إذا تأخر مقدار ( -
 ة.إذا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلي -

  :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4
ليمها - ل ويحدد مواعيد تس تاذ المقرر نوع التعيينات في بداية الفص وابط تنفيذو يحدد أس التكليفات  ض

 وتسليمها.
 أخر في تسليمه.يحرم من درجة التكليف الذي ت المحددموعد ال عنإذا تأخر الطالب في تسليم التكليفات  -

 : Cheating الغش 5
 الطالب. الئحة شؤون عليه االمتحان النصفي أو النهائي تطبقفي حال ثبوت قيام الطالب بالغش في  -
 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 ..... الخ -

  
   



  
  
  
  
 

  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      

 

 الجمهوريـــة اليمنــــية
  وزارة التعليـم العـالــي والبحث العلمي

  جامعة صنعاء
 كلية العلوم

 

Republic of Yemen 
Ministry of Higher Education and  
Scientific Research  
Sana’a University 

Faculty of Science  
 

 

Faculty of Science  

                                                                                                                                  
  


