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 الخامسالباب 
*توصيف المقررات

 قسم أمراض النبات
 
 )  وحدة١+٢(مقدمة في أمراض النبات  ) ٢٠١أ م ر (

 ماهى مسببات أمراض النبات المختلفة أعراض –ئر االقتصادية الناتجة عنه تعريف الطالب بما هو المرض النباتي والخسا
 البكتريا والفيروسات وآيفية تعريفها وطرق تكاثرها وانتشارها – الصفات العامة لكل من الفطريات –وعالمات المرض النباتي 

 .طرق مكافحة أمراض النبات.  وآذلك المقاومة الطبيعية في النبات طرق مقاومتها–
 )  وحدة١+٢ (أساسيات أمراض النبات) ٣٠١أ م ر (

 عوامل انتشار وانتثار أمراض - عالمات المرض– أعراض المرض – تعريف المرض -   مقدمة تاريخية عن أمراض النبات
 -ة للبنات وراثة البكتريا الممرض-التنوع في الكائنات الدقيقة الممرضة-تأثير العوامل البيئية على أمراض النبات - -النبات 

 دراسة الكائنات الممرضة - أساسيات تقسيم الفطريات -وراثة الفطريات الممرضة للبنات-وراثة الفيروسات الممرضة للنبات
 .مقاومة النباتات الطبيعية لألمراض - التفاعالت بين مسببات أمراض النبات وغيرها من الكائنات الدقيقة–الكامنة في التربة 

 ) وحدة١+٢(طرية ات فأمراض نب) ٣٠٦أ م ر (
أهم األمراض التي تسببها -األمراض التي تسببها الفطريات الزيجية _   دراسة أهم األمراض التابعة للفطريات البيضة 

 .األمراض التابعة لشبة طائفة الفطريات الناقصة- دراسة األمراض التابعة للفطريات البزيدية–الفطريات االسكية 
 )  وحدة١+٢(تقسيم فطر مورفولوجي و)  ٣٠٩أ م ر (

يتناول المقرر تعريف الفطريات واألهمية اإلقتصادية لها و ما هي األسس المستخدمة في تقسيمها إلى طوائفها المختلفة مع 
الترآيز على الفطريات الحقيقية وماهي الترآيب الجسمانية والجرثومية التي تكونها مع أمثلة لدورات حياة بعض هذه الفطريات 

 .ائف المختلفةفي الطو
 )  وحدة١+٢(تشخيص أمراض النبات  ) ٣٥٣أ م ر (

يتناول هذا المقرر آيفية تشخيص األمراض التي تصيب النباتات معمليا سواء بالطرق التقليدية أو الطرق المعتمدة علي 
يشمل هذا المقرر آل من البيولوجيا الجزيئية والطرق المناعية وآذلك في الحقل حتى يمكن وضع برنامج المقاومة  الفعالة و

 .الفطريات والبكتريا و الفيروسات ومشابهات الفيرس الممرضة للنبات
 )  وحدة١+ ٢(البيولوجيا الجزيئية ألمراض النبات ) ٣٥٧أ م ر (

والمبنية ) الفطر و البكتريا والفيروسات(سوف يدرس الطالب في هذا المقرر الطرق الحديثة في تعريف مسببات أمراض النبات 
التعرف علي الجينات المسؤلة عن المقاومة و نقلها  هذا باإلضافة لطرق. والتكنولوجيا الحيوية علي علوم البيولوجيا الجزيئية

 . تات الحساسة بالطرق المختلفة للحصول علي المقاومةاللنب
 )  وحدة١+٢(أمراض النبات ) ٤٠٣أ م ر (

لبستانية وما تحدثه فيها من خسائر إقتصادية مع دراسة هذه األمراض دراسة أهم األمراض التي تصيب المحاصيل الحقلية و ا
من حيث مسبباتها و التي تشتمل علي الفطريات و البكتريا و الفيوسية وأعراضها و أشكال ودورة حياة المسببات المختلفة 

 .بيعية الصديقة للبيئةوالطرق المتبعة في تقسيمها وطرق إنتشارها وطرق مكافحتها بالطرق الحيوية والزراعية والط
 )  وحدة١+٢(أمراض نبات بكتيرية وفيروسية ) ٤٠٤أ م ر (

 مراحل التطفل في – الحديثة في التقسيم   تقسيم البكتريا الممرضة للنبات والصفات-موقع البكتريا آمسبب ألمراض النبات 
هامة التي تصيب المحاصيل دراسة بعض بعض األمراض البكترية ال اسة در -اليكتريا الممرضة للنبات ورد فعل النبات

 .األمراض البكترية الهامة 
الطرق العامة لمقاومة - طرق إنتقال الفيروسات النباتية-لطرق المختلفة للتعرف على األمراض الفيروسية-تعريف الفيروسات

عـن مشابهات الفيرس بعض األمراض النباتية المتسببة - دراسة بعض األمراض الفيروسية للنبات -لفيروسية ااألمراض
 .) الفايرويد– الريكتسيا –الميكوبالزما (
  )  وحدة١+٢(ديناميكية مقاومة النبات لألمراض  ) ٤٠٧أ م ر (

البحث عن األصول والتراآيب ) المقاومة المورفولوجيه والمقاومة الفسيولوجيه (أنواع المقاومة في النبات ضد األمراض  يتناول
عائل في مصادرها المختلفه إلستخدامها في خطة إنتاج النباتات المقاومة والمشاآل التي تقابلها وآيفية الوراثية المقاومة من ال

 اإلختبارات - تقابلها وآيفية حلها والمشاآل التي اإلختبارات الواجب إستخدامها وإجرائها عند تحديد درجات المقاومة–حلها 
 التباين في المسببات –اميكية المقاومة في العائل ضد األمراض المختلفة الواجب إستخدامها وإجرائها عند تحديد درجات دين

 .المرضية وظهور السالالت الفسيولوجية والطرز البيولوجيه ودورها في التوازن المرضى بين العائل والكائن المسبب للمرض 

                                                 
 ) ليعم+ نظري ( األرقام  بين القوسين قرين إسم المقـرر تعبر عن عدد الساعات المعتمدة له *
 .   ساعة نظري أو ساعتان عملي -: الساعة المعتمدة تعادل -
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 )  وحدة١+٢(آفات وأمراض مابعد الحصاد  ) ٤٠٩أ م ر (
  أمراض تلف الثمار الخضروات بعد -تصادية ألمراض وأفات ما بعد الحصاد في المنتجات النباتية  األهمية االقيتناول المقرر 

 مقاومة أمراض بعد الحصاد أعفان تحلل وإتالف الحبوب والبقوليات بعد -األمراض المتسببة عن الفطريات المختلفة -الجمع
  - الحشرات التي تصيب الحبوب المخزونة وطرق مقاومتها - السموم المنتجة بفعل بعض الفطريات المايكوتوآسينز -الجمع 

 .دراسة الخسائر الناتجة عن الطيور و القوارض وطرق تالفيها 
 )  وحدة١+٢(أمراض نبات ونيماتودا  ) ٤١٠أ م ر (
 ) الحيوان الزراعي–مشترك بين أقسام أمراض النبات (

تانية وما تحدثه فيها من خسائر إقتصادية مع دراسة هذه األمراض دراسة أهم األمراض التي تصيب المحاصيل الحقلية و البس
من حيث مسبباتها و التي تشتمل علي الفطريات و البكتريا و الفيروسية و النيماتودية وأعراضها و أشكال ودورة حياة المسببات 

 .المختلفة و الطرق المتبعة في تقسيمها وطرق إنتشارها وطرق مكافحتها 
ر بدراسة األهمية االقتصادية، طرق التلوث ومنع التلوث، العوامل البيئية التي تؤثر على نشاط النيماتودا وخاصة آما يهتم المقر

 .تحت ظروف الزراعة العضوية، أهم األنواع السائدة في مصر وطرق تشخيص اإلصابة، طرق المكافحة غير الكيماوية
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 اتقسم الحشرات اإلقتصادية والمبيد 
 )  وحدة١+٢(أساسيات حشرات ) ٢٠١ح ش ر (

لعمل هذا المقرر يفي بحاجة المبتدى في دراسات علم الحشرات لما يحتويه من معلومات عامة عن موضوع جدار الجسم 
والشكل الخارجي، المميزات العامة لصف الحشرات ، أضرار الحشرات ومنافعها، أصل وانتشار الحشرات، والتشريح الداخلي، 

ائف األعضاء، دوره الحياة وطرق التكاثر في الحشرات مع نبذه مختصرة عن عالقة الحشرات بالبيئة التي يعيش فيها، ووظ
 .يحتوي المقرر علي نبذة مختصرة عن أساسيات مكافحة اآلفات الحشرية

 )  وحدة١+٢(آيمياء مبيدات  ) ٢٠٢ح ش ر (
 –ظهار مميزات وعيوب آل مجموعة واألسباب التي أدت إلي استبدالها دراسة التطور التاريخي الستخدام مبيدات اآلفات مع إ

 دراسة األنواع المختلفة لمبيدات اآلفات التي تنتمي لمجاميع –خطوات إنتاج مبيد جديد يتم تسجيله وتصنيعه والسماح بتداوله 
 الطرق العامة لتحضير –تحضراتها آيماوية مختلفة وتقسيمها علي حسب نوع اآلفة وطريقة تأثيرها وترآيبها الكيماوي ومس

 .المبيدات التي تنتمي إلي المجاميع الكيميائية المختلفة
 )  وحدة١+١(مقدمة في وقاية النبات ) ٢٠٤ح ش ر (
 ) أمراض النبات–مشترك بين أقسام الحشرات اإلقتصادية والمبيدات (

يئة المحيطة بالحشرات ودورها في انتشارها والعوامل نبذة عن هذا المقرر بتعريف الدراسي بمفهوم وقاية النبات عناصر الب
التي تجعل الحشرة آفة اقتصادية ، وطرق تقدير الضرر االقتصادي وآذلك األساليب المختلفة لمكافحة اآلفات، مع استعراض 

مام الطالب آما يهدف إلي إل. لبعض أنواع اآلفات الحشرية العامة التي تحدث إضرارا اقتصادية في المحاصيل المختلفة 
 .ووسائل تشخيصها ثم أهم الطرق المتبعة في مكافحتها) سواء بكترية أو فطرية أو فيروسية(بالتعريف بمسببات إمراض النبات 

آما يهتم المقرر بتعريف الدارس بماهية المكافحة الكيميائية ، األسس التي علي أساسها تقسم المبيد ، تعريف الدارس باألقسام 
 تأثير وإضرار المبيدات علي البيئة، دور الفورمونات في المكافحة، تأثير هرمون -رات المبيدات وأهميتهاالمختلفة لمستحض

 . الشباب ومستحضراته علي الحشرات
 )  وحدة١+٢(أساسيات وقاية النبات  ) ٢٠٥ح ش ر (
 ) أمراض النبات–مشترك بين أقسام الحشرات اإلقتصادية والمبيدات (

بتعريف الدراسي بمفهوم وقاية النبات عناصر البيئة المحيطة بالحشرات ودورها في انتشارها والعوامل نبذة عن هذا المقرر 
التي تجعل الحشرة آفة اقتصادية ، وطرق تقدير الضرر االقتصادي وآذلك األساليب المختلفة لمكافحة اآلفات، مع استعراض 

آما يهدف إلي إلمام الطالب . صادية في المحاصيل المختلفة لبعض أنواع اآلفات الحشرية العامة التي تحدث إضرارا اقت
ووسائل تشخيصها ثم أهم الطرق المتبعة في ) سواء بكترية أو فطرية أو فيروسية ( بالتعريف بمسببات إمراض النبات 

المبيد ، تعريف الدارس آما يهتم المقرر بتعريف الدارس بماهية المكافحة الكيميائية ، األسس التي علي أساسها تقسم . مكافحتها
 تأثير وإضرار المبيدات علي البيئة، دور الفورمونات في المكافحة، تأثير -باألقسام المختلفة لمستحضرات المبيدات وأهميتها

 . هرمون الشباب ومستحضراته علي الحشرات
 )  وحدة١+٢(تربية وإنتاج نحل العسل وديدان الحرير ) ٣٠٩ح ش ر (

عرف على السالالت المختلفة للنحل و طرق إآثارها و تحسينها وآذلك التعرف على العوامل المسببة يتضمن هذا المقرر الت
لضعف الطوائف و طرق معالجتها و آيفية إدارة المناحل و ذلك بهدف تعظيم إنتاجية الطوائف من عسل النحل و المنتجات 

ا و إآثارها وآيفية إنتاج محصول جيد من الشرانق للحصول آذلك يهتم هذا المقرر بدراسة دودة الحرير و طرق تربيته. األخرى
على حرير خام عالى الجودة وما يرتبط بذلك من نشر هذه الصناعة الزراعية آنموذج للمشاريع التي توفر فرص عمل وتهدف 

 .إلى تحسين مستوى المعيشة وزيادة الدخل القومي
 )  وحدة١+٢(إدارة مناحل ) ٣١١ح ش ر (

.  قياس قوة الطوائف خالل السنة–رات فحص الطوائف خالل المواسم المختلفة وأغراض الفحص في آل حالة يشمل المقرر دو
 - التغذية الصناعية للطوائف خالل مواسم القحط - التشتية الجيدة للطوائف  -التدريب العملي على عملية الفحص وفتح الخاليا 

 ظاهرة – التطريد –ف القوية بغرض زيادة أعداد طوائف المنحل  تقسيم الطوائ– أغراض الضم -ضم الطوائف الضعيفة  
 النحالة المرتحلة لعالج مشكلة – قطف وفرز العسل – أنواعها – األساسات الشمعية -األمهات الكاذبة والسرقة بين الطوائف 

 .نقص محاصيل الفيض الرئيسية 
 )  وحدة١+٢(آفات زراعية  ) ٣١٣ح ش ر (
 ) الحيوان الزراعي–رات اإلقتصادية والمبيدات مشترك بين أقسام الحش(

 يهدف إلي دراسة أهم المجموعات المختلفة من
 . الحشرية التي تصيب المحاصيل الحقلية الرئيسية ومحاصيل الخضر ونباتات الزينة وأشجار الفاآهة) أ:  اآلفات

 .ور والقوارض الضارةالحيوانية التي تشمل اآلفات النيماتودية واألآاروسية والطي)           ب
 . أعراض اإلصابة والضرر وأساليب المكافحة–دراسة هذه اآلفات من حيث تاريخ الحياة 
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 ٤

 )  وحدة١+٢(المكافحة الحيوية ) ٣١٦ح ش ر (
 ) أمراض النبات–مشترك بين أقسام الحشرات اإلقتصادية والمبيدات (

لمزيد من الضوء على التفاعالت بين األعداء الطبيعية وعوائلها مع يشتمل المقرر تعريف المكافحة الحيوية للطالب مع إلقاء ا
شرح وافى لظاهرتي التطفل واالفتراس ، آيفية استخدام الحشرات الطفيلية والمفترسة في مكافحة اآلفات الحشرية ، نبذة 

 .ت الزراعات المحميةمختصرة عن اإلآثار الكمي للمفترسات والطفيليات ، استخدام األعداء الطبيعية في مكافحة آفا
يشتمل المقرر على نبذة مختصرة  عن دور وأهمية استخدام فيرمونات التجمع الحشرية والفيرمونات الجنسية الجاذبة في مجال 
المكافحة اآلمنة واالقتصادية لآلفات الحشرية ، التعريف بدور وأهمية المكافحة الميكروبية لآلفات الحشرية آعناصر فعاله في 

 .مكافحةبرامج ال
 .يتضمن المقرر أيضًا أعطاء الطالب الدارس فكره عن آيفيه استخدام الكائنات الدقيقة في مكافحة اآلفات الزراعية

 )  وحدة١+٢)   (١(حشرات اقتصادية ) ٣١٧ح ش ر (
 - لها أهم أفات المخازن واألخشاب المصنعة مع وصف– أفات محاصيل الحقل –اآلفات الحشرية العامة علي المزروعات 

 .  الفاقد في الوزن وطرق مكافحة هذه اآلفات-) تأثيرات وطرق تجنبه-أسبابة(والفاقد في المحاصيل بعد الحصاد
ثم نبذة عن الحشرات الطبية والبيطرية وأهميتها والعالقات المتبادلة مع العائل وناقالت األمراض منها ، مع دراسة تاريخ الحياة 

 .ض اإلصابة وطرق المكافحةوالسلوك والخصائص الطبية وأعرا
 )  وحدة١+٢(سمية مبيدات  ) ٣١٨ح ش ر (

 طرق – طرق األختراق والنفاذية الجهاز العصبى ودورة في إحداث التسمم – أعراض التسمم بالمبيدات المختلفة –مقدمة عامة 
 ٠وميكانيكية تأثيرها  خلط المبيدات –فعل المبيدات والتمثيل الحيوي للمبيدات ومقاومة اآلفات لفعل المبيدات 

  التوحيد القياسى للحشرات –إختبارات المفاضلة 
 )  وحدة١+٢(تحليل مبيدات ) ٣٦٢ح ش ر (

األزالـة (  التقنية – األستخالص – آخذ العينات – الخطوات األساسية لتحليل متبقيات المبيدات –مصطلحات تحليل المبيدات 
 –الطبقة الرقيقة ) آروماتوجرافيا ( ثم التقدير )  الفصل الكروماتوجرافى  (–)  الفصل التجزئيى –الكيمائية للشوائب 

 ٠ الكروماتوجرافى الغازى ثم تسجيل وعرض النتائج وتحليل بيانات المتبقيات –آروماتوجرافيا الغاز مع السائل 
 )  وحدة١+٢(مبيدات اآلفات  ) ٣٦٨ح ش ر (

:   المبيدات العضوية المصنفة – المبيدات الغير العضوية –شرية  تقسيم المبيدات الح–التطور التاريخي للمبيدات 
 – مرآبات فطـرية ونيماتودية – مرآبات الكاربامات  البيروثيرويدات – المرآبات الفسفورية -الهيدروآربونات المكلورة

 طريقة –ة والكيمائية  طرق التحضير الخصائص الفيزيقي–الترآيب العام (  المبيدات الحيوية –مبيدات حشائـش وقـوارض 
 ) . طريقة األستخدام–الفعل والمستحضرات 

 )  وحدة١+٢(المكافحة البيولوجية ) ٣٦٩ح ش ر (
 ) أمراض النبات–مشترك بين أقسام الحشرات اإلقتصادية والمبيدات (

داء الطبيعية وعوائلها مع يشتمل المقرر تعريف المكافحة الحيوية للطالب مع إلقاء المزيد من الضوء على التفاعالت بين األع
شرح وافى لظاهرتي التطفل واالفتراس ، آيفية استخدام الحشرات الطفيلية والمفترسة في مكافحة اآلفات الحشرية ، نبذة 

 .مختصرة عن اإلآثار الكمي للمفترسات والطفيليات ، استخدام األعداء الطبيعية في مكافحة آفات الزراعات المحمية
نبذة مختصرة  عن دور وأهمية استخدام فيرمونات التجمع الحشرية والفيرمونات الجنسية الجاذبة في مجال يشتمل المقرر على 

المكافحة اآلمنة واالقتصادية لآلفات الحشرية ، التعريف بدور وأهمية المكافحة الميكروبية لآلفات الحشرية آعناصر فعاله في 
 .برامج المكافحة

 .لب الدارس فكره عن آيفيه استخدام الكائنات الدقيقة في مكافحة اآلفات الزراعيةيتضمن المقرر أيضًا أعطاء الطا
 )  وحدة١+٢(الحشرات الناقلة إلمراض النبات ) ٤٠١ح ش ر (

يرمي هذا المقرر إلي تعريف الطالب بالعالقات المختلفة بين الحشرات والنباتات مع الترآيز علي تلك : نبذة عن هذا المقرر
يهتم أيضا بدراسة دور الحشرات في نقل آل من األمراض البكتيرية ، الفطرية . شار وتتطور األمراض النباتية المتعلقة بانت

والفيروسية، الميكوبالزمة، واألمراض المتسببة عن حشرات مولدة للسموم مع بيان أهمية أنشطة عمليات التغذية وطبائع التغذية 
 . نقل األمراض للنباتوالتربية للحشرات الناقلة في فاعليتها في 

 )  وحدة١+٢(آفات الحبوب والمواد المخزونة  ) ٤٠٢ح ش ر (
أفات الحبوب والمواد المخزونة من اآلفات التي تستمر اإلصابة بها طوال العام مما يؤدي إلي حدوث خسائر آبيرة تصل في 

لذا يهدف المقرر إلي تزويد الطالب بكيفية . سواء آانت المواد المخزونة مواد خام أو مواد مصنعة% ٥٠-٤٠بعض األحيان إلي 
هذا باإلضافة إلي أساسيات وطرق التخزين الجيد . تشخيص اإلصابة والتعرف علي اآلفة المسببة لها وآيفية تقدير اإلصابة
 .لتالفي اإلصابة ثم طرق الوقاية والمكافحة منذ الحصاد وطوال فترة التخزين
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 ٥

 )  وحدة١+٢(ت الحيوية للمبيدات  اإلختبارات والتقديرا) ٤٠٧ح ش ر (
 :التعريف بمفهوم التقييم الحيوي لمبيدات اآلفات أنواع التقييم الحيوي

 أنواع الكائنات المستخدمة وطرق معاملة هذه الكائنات تمثيل نتائج التقييم الحيوي والتعبير –التحضير لتجارب التقييم الحيوي 
 التقييم الحيوي المعملي – خطوط السمية ومعايير الحكم عليها –التقييم الحيوي  الطوق األخصائين لعرض نتائج ٠عنها آميا 

 ٠والحقلي وتقييم تجارب آل منها 
 )  وحدة١+٢(اإلدارة المتكاملة لآلفات  ) ٤١٩ح ش ر (
 )الحيوان الزراعي- أمراض النبات –مشترك بين أقسام الحشرات اإلقتصادية والمبيدات (

ف بمفهوم إدارة اآلفات الحشرية مع إعطاء الطالب نبذه عن تقدير تعداد العشيرة ، وديناميكية العشيرة ، يشمل هذا المقرر التعري
 آما يشمل المقرر نبذة عن النماذج التحليلية ونظرية المفترس والضحية، مستويات القرارات –قياس أو تقدير الفقد في اإلنتاج 

 خطة اإلدارة وتقييم –ويشمل اختيار األساليب والطرق ( إدارة اآلفات المتكاملة االقتصادية للعشيرة ثم نبذة عن تطوير برنامج 
 ). المحصول

 . يتضمن المقرر تعريف الطالب الدارس بمشاآل استخدام مبيدات اآلفات، األجيال المختلفة من المبيدات المستخدمة ضد اآلفات-
لبيولوجية في اإلدارة المتكاملة لآلفات، مراحل برنامج إدارة  يتضمن المقرر أيضًا تعريف الطالب الدارس دور المكافحة ا-

تقييم المكافحة - االتجاهات الرئيسية في برنامج اإلدارة المتكاملة لآلفات – اعتبارات المكافحة وإدارة اآلفات –اآلفات 
 اعتبارات عامة لتطبيق المكافحة – الدور المستقبلي لمكونات المكافحة البيولوجية في اإلدارة المتكاملة لآلفات –البيولوجية 

تطبيق المكافحة المتكاملة ضد آفات القطن –البيولوجية في إدارة اآلفات ،تأثير المبيدات الكيميائية علي الطفيليات والمفترسات 
 .في آاليفورنيا

والتنسيق بين الطرق ) ا فيرس، فكر، ميكروبالزم–بكتيريا ( يشمل المقرر أيضا فكره عن إدارة مكافحة الممرضات النباتية -
 .المختلفة للمكافحة 

 عوامل المكافحة المتكاملة – يشمل المقرر فكره عن التنبؤ ورصد التغيرات الموسمية في تعداد النيماتودا وتعداد األآاروسات -
وسمية ، تحت  شرح نموذج لإلدارة المتكاملة للنيماتودا واألآاروسات تحت ظروف المحاصيل الم-للنيماتودا واألآاروسات 

  . ظروف المحاصيل المستديمة ،تحت ظروف الزراعة العضوية ، تحت ظروف الزراعة المحمية
 )  وحدة١+٢(بيئة وفسيولوجي حشرات )  ٤٢٠ح ش ر (

   يحتوي هذا المقرر علي جزئيين رئيسين هما دراسة بيئة الحشرات ودراسة فسيولوجيا الحشرات الجزء األول من المقرر يبدأ 
ة المصطلحات المتعددة لعلم البيئة واألنظمة البيئية وأقسام علم البيئة آمدخل لدراسة العالقة بين اآلفات الحشرية مع بدراس

بعضها البعض باإلضافة إلى العالقة بين اآلفات الحشرية من جهة والنباتات من جهة أخرى بهدف تقييم مدى الضرر الحادث 
حتى  ية ، باإلضافة إلى دراسة أهم العوامل البيئية المؤثرة على تعداد هذه اآلفات الحشريةللنباتات نتيجة اإلصابة باآلفات الحشر

يتسنى للطالب محاولة االستفادة من هذه المعلومات من الناحية التطبيقية والذي يتم تدريب الطالب علية في الجزء الخاص 
 . بتطبيقات علم البيئة 

ص بدراسة فسيولوجيا الحشرات فيبدأ بدراسة النظم األساسية  والعمليات الكيموحيوية      أما الجزء الثاني من المقرر والخا
التي تحكم انتخاب ونجاح انتشارها في البيئات ) الوظائف والعمليات الحيوية ألجهزة جسم الحشرات ( داخل جسم الحشرات 

ستراتيجيات األقلمة لعوامل اإلجهاد البيئي وآيفية المختلفة مع تقييم أهمية ودور هذه النظم في تنوع ا لسلوك واالستجابات وا
توظيف هذه المعارف آقاعدة بيانات للتنبؤ واالستشعار عن بعد  و بطبيعة وحجم الضرر المحتمل لتواجد اآلفة واتخاذ 

 .اإلجراءات المناسبة لذلك عند تصميم طرق وبرامج مكافحة مستحدثة آلفة ما، أو تعديل دوري في البرامج القائمة
 )  وحدة١+٢(تلوث البيئة بالمبيدات ) ٤٢١ح ش ر (

 مقدمه عن التلوث ومصادر وأنواع التلوث بالمبيدات وثبات وهدم المبيدات وحرآة المبيدات في البيئة 
 – دور السموم والملوثات البيئة في مكونات النظام البيئي – المبيدات ونحل العسل – وغسيل التربة –المبيدات ومصادر المياه 

 التعرض البشرى ومخاطر التسمم – تحليل متبقيات المبيدات في األغذية واأللبان –مصادر التسمم بالمبيدات في األغذية 
 .بالمبيدات في األغذية 

 )  وحدة١+٢)  (٢(حشرات اقتصادية ) ٤٢٢ح ش ر (
الحشرات القشرية : خبازية وآفات الفاآهة ال- الباذنجانية– القرعية – البقولية -يشمل أفات الخضر العامة وآفات الخضر الصليبية

 الخنافس - ديدان األوراق والسوق- فراش الثمار- ذباب وسوس الثمار- أنواع المن والتربس- الذباب األبيض-والبق الدقيقي
 . أفات األشجار الخشبية- أفات نباتات الزينة- الجعال–والحفارات 
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 ) وحدة ١+٢(تطبيقات المكافحة الحيوية ) ٤٢٣ح ش ر (
 ) الحيوان الزراعي– أمراض النبات–مشترك بين أقسام الحشرات اإلقتصادية والمبيدات (

 استخدام العوائل البديلة ، استخدام البيئات -:نبذة عن التقنيات الحديثة في اإلآثار الكمي لألعداد الطبيعية مثل: يشمل هذا المقرر 
صاديات التربية الكمية برامج المكافحة البيولوجية واستراتيجية اإلطالق،  مراقبة الجودة واقت–الصناعية ، برامج التخزين 

 .الفيروسات الممرضة للحشرات وأهميتها في مكافحة اآلفات الحشرية علي المزروعات
  يشمل المقرر إعطاء الطالب الدارس فكره عن آيفيه إآثار الكائنات الدقيقة واستخدامها في مكافحة اآلفات الزراعية وطرق-

 :تداولها ويشمل هذا المقرر أيضا إعطاء الدارس فكره عن
 . النيماتودا الممرضة للحشرات ، أهميتها ، أنواعها ، عالقتها بعوائلها-
 )طرق التربية (  إنتاج نيماتودا الحشرات تحت ظروف المعمل -
 . اإلنتاج التجاري للنيماتودا الممرضة للحشرات وتطبيقاتها المختلفة-
 .لتجاري لألآاروسات المفترسة والطرق المختلفة إلطالقها والعوامل التي تؤثر عليها  اإلنتاج ا-
 )  وحدة١+٢(مستحضرات المبيدات  ) ٤٦٥ح ش ر (

 – صور مستحضرات المبيدات – العالقة بين المستحضر والفاعلية -أهمية مستحضر المبيد في الوصول إلى اآلفة ( مقدمه 
 – اختبارات الجودة والخصائص الفيزيقية والكيمائية للمستحضر –واصفات المستحضرات مختصرات المستحضرات تجهيز وم

  المستحضرات الحديثة للمبيدات –تطوير المستحضرات 
 )  وحدة١+٢(مبيدات فطريات وحشائش  ) ٤٧٢ح ش ر (

 - الترآيب–المجاميع المختلفة (  أقسـام المبيدات الفطرية –التعريف بأضرار اآلفـات الفطرية والطـرق العامـة لمكافحتها 
 )  طرق التأثير –األستخدام – المستحضرات –الخصائص 

المجاميع الرئيسية لمبيدات الحشائش وطريقة استخدامها وترآيبها النباتي والمستحضرات :تعريف مصطلحات مبيدات الحشائش 
 .والهدم والتحلل

 )   وحدة١+٢(ية وتحت اإلستوائية  المفترسات والمتطفالت في المناطق اإلستوائ) ٤٧٣ح ش ر (
 ) الحيوان الزراعي–مشترك بين أقسام الحشرات اإلقتصادية والمبيدات (

 -شرح لظاهرتي التطفل واألفتراس. ماهيه المكافحة البيولوجية –تعريف بالقواعد النظرية للمكافحة البيولوجية : يشمل المقرر
 . أنواع التطفل واالفتراس
لتعريف علي مزيد من خصائص الطفيليات والمفترسات الحشرية المختلفة ،دوره الحياة ، دراسات يشمل المقرر أيضا ا

مورفولوجية، للطفيليات والمفترسات الحشرية المختلفة ، وذلك عن طريق دراسة لبعض الرتب التي تضم أنواعا من 
 . المفترسات، والطفيليات

رتبة ملتوية األجنحة، : م أنواعًا تتميز بتطفلها علي الحشرات مثل تؤآد المراجع المتاحة بان هناك خمس رتب حشرية تض
 .غشائية األجنحة، ذات الجناحين، غمدية األجنحة، حرشفية األجنحة

عائلة فرس (تشمل الدراسة عديد من الرتب الحشرية التي تضم أنواعا من المفترسات مثل رتبة الحشرات مستقيمة األجنحة 
  رتبة الحشرات -)النبي
 عائلة هيميروبيدي - عائلة سيفيروبيدي التي تنتشر أنواعها انتشارًا واسعًا في األمريكتين–عائلة أسد المن (رقة األجنحة مع

تعتبر حوريات .  عائلة ،تنتشر هذه األنواع في المناطق األستوائية ١٦ رتبة الرعاشات حيث تضم هذه الرتبة -العالمية االنتشار
 – رتبة محكات األجنحة ، شوهدت أفراد هذه الرتبة في آوبا داخل انفاق قصب السكر-طبيعية للبعوضهذه األنواع من األعداء ال

 عائلة البق السابح علي ظهره يعتبر من أهم عناصر المكافحة - عائلة البق السفاح –عائلة بق األزهار ( رتبة نصفية األجنحة 
عائلة ( رتبة حرشفية األجنحة –)  عائلة الخنافس األرضية-لعيدعائلة أبي ا(  رتبة غمدية األجنحة –البيولوجية للبعوض 

). عائلة ذباب السرفس( رتبة ذات الجناحين –)  عائلة الفيريندي- عائلة بالستوباسيدي- عائلة سيكوتورنيدي-انيوفيليدي
عديدات (ألرجل المفترسة النيماتودا المتطفلة والممرضة للحشرات، النيماتودا المفترسة، األآاروسات المفترسة، مفصليات ا

 ).البرمائيات، الزواحف، الثدييات(، الطيور آآالت الحشرات، الطيور المفترسة، الفقاريات األخرى المفترسة )األرجل والعناآب
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  والنيماتولوجيا الزراعيةقسم الحيوان الزراعي
 )  وحدة١+٢  (حيوان زراعي ) ١٠١ ح ي و(

انقسام ) الترآيب والوظيفة(لتطفل واإلفتراس وغيرها ،التصنيف والتسمية العلمية، الخلية مقدمة  ، العالقات بين الحيوانات، ا
الخلية ،األنسجة الحيوانية بأنواعها المختلفة، طرق التكاثر ، التطور الجنيني ، دراسة تفصيلية ألهم قبائل المملكة الحيوانية 

ائل ، تصنيفها ،دراسة تفصيلية ألمثلة مختلفة من األنواع التي تؤثر وخاصة ذات الصلة باإلنتاج الزراعي، المميزات العامة للقب
وتتأثر بالبيثة الزراعية، األوليات ، الديدان المفلطحة ، الديدان االسطوانية، الديدان الحلقية، مفصليات األرجل، الرخويات 

 .والحبليات
 ) وحدة ١+١(مقدمة في الحيوان الزراعي )  ١٠٦ح ي و (

حيوان الزراعي، األسس التي بنيت عليها تقسيم المملكة الحيوانية، نبذة مختصرة عن الخلية الحيوانية، بعض أساسيات علم ال
نماذج من األنسجة الحيوانية، طرق التكاثر الشائعة في المملكة الحيوانية، التسمية العلمية ، دراسة مبسطة ألهم قبائل المملكة 

 .نتاج الزراعىالحيوانية التي تضم نماذج لها عالقة باإل
 ) وحدة ٢+٤)  (حيوان(بيولوجي عام )  ٢٠١ح ي و (

، إنقسام الخلية، األنواع المختلفة من األنسجة )الترآيب والوظيفة(، الخلية الحيوانية ) التفكير العلمي ومميزات الحياة( مقدمة 
هضمي، التنفسي،الدوري، الليمفاوي، المناعي، الجهاز ال(ترآيب ووظيفة أجهزة الجسم المختلفة  ،)الترآيب والوظيفة(الحيوانية 

، التطور الجنيني، التصنيف والتسمية العلمية، قبائل المملكة الحيوانية، مميزاتها العامة ، تقسيمها، ) التناسلي، العضلي،العصبي 
 .ئلها، تشخيصها والوقاية منهانماذج متعددة من األنواع المتطفلة على النبات واإلنسان والحيوان من آل قبيلة، دورة حياتها ، عوا

 )وحدة ١+٢)  (٢(بيولوجي مقارن ) ٢٠٢ح ي و  (
دراسة نظريات التطور والنشوء النوعي ، تكوين األعضاء في القبائل المختلفة من الالفقاريات والفقاريات ، اختالف المواطن 

ي والتشريحي ووظائف األعضاء في أجهزة الجسم البيئية للالفقاريالت والفقاريات ، التنوع المقارن في الترآيب المورفولوج
 .المختلفة في قبائل الالفقاريات المختلفة وتحت قبيلة الفقاريات

 )  وحدة١+٢  (آفات نيماتودية )  ٣٠٣ح ي و ( 
ماتودا، األهمية االقتصادية ، األضرار والخسائر وطرق تقديرها، بيئة وفسيولوجيا وبيولوجي النيماتودا، مورفولوجي وتقسيم الني

مصادر التلوث وطرق منع التلوث والوبائية، أجناس وأنواع النيماتودا الشائعة االنتشار في األراضي المصرية وأهم األمراض 
 األعراض المورفولوجية -التي تسببها لمحاصيل الحقل والخضر والفاآهة ونباتات الزينة وغيرها، تشخيص اإلصابة

 مشاآل النيماتودا في األراضي الصحراوية والزراعات المحمية والمشاتل وطرق التغلب والتشريحية ، الحد الحرج االقتصادي،
 .عليها ، التنبؤ بالتغيرات في األعداد والعوامل التي تؤثر  عليها ومنع الوبائية ،  الطرق المختلفة لمكافحة النيماتودا

 ) وحدة ١+٢(آفات وطفيليات الفقارية  ) ٣٠٤ح ي و  (
دية لبعض آفات النبات من الالفقاريات وخاصة األوليات والنيماتودا الناقلة ألمراض النبات ومفصليات األرجل األهمية االقتصا

والرخويات وبعض طفيليات الحيوان مثل المفلطحات والديدان االسطوانية والحلقية ) عدا الحشرات واألآاروسات(
 الوقاية – طرق التشخيص وأعراض اإلصابة –مترتبة عليها واألآاروسات ومفصليات األرجل األخرى، األضرار والمشاآل ال

 .والمكافحة
 )  وحدة١+٢ (القوارض والطيور الضارة بالنبات ) ٤٠٣ح ي و ( 

األهمية االقتصادية للقوارض والطيور األضرار والخسائر التي تسببها لإلنتاج الزراعي ، تقدير األعداد والخسائر في الحقول 
لوجي  والعوامل التي تؤثر عليه وطرق االستدالل علي وجودها ومظاهر اإلصابة بها في الحقول والمخازن،النشاط البيو

والمخازن والمباني ، سلوك القوارض ومميزات العشائر،  أنواع القوارض والطيور الشائعة االنتشار في البيئة المصرية وطرق 
 .تصنيفها وطرق مكافحتها

 )  وحدة١+٢ (آفات أآاروسية )  ٤٠٥ح ي و (   
األهمية االقتصادية ألآاروسات النبات، األضرار والخسائر وطرق تقديرها والحد الحرج االقتصادي، بيئة وفسيولوجي 
وبيولوجي األآاروسات، مورفولوجيا وتقسيم األآاروسات، العائالت الهامة التي تضم آفات النبات واألنواع الشائعة االنتشار من 

عراض اإلصابة بها في محاصيل الحقل والخضر والفاآهة ونباتات الزينة، مشاآل األآاروسات آل منها في مصر، تشخيصها وأ
 .في الزراعات المحمية وطرق التغلب عليها، طرق مكافحة األآاروسات

 
 
 


