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Wheat Root Rot and Head blight (fungal
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8. Keywords
 ( :مقدمة )9. Course overview

االفات الزراعٌة هً اي عامل حٌوي او غٌر حٌوي ٌكون سببا فً ازعاج او امراض االنسان او
حٌوانات الداجنة او نباتات المزروعة و ٌؤدي الى حدوث الخسائر اقتصادٌة فً محاصٌله ومنتجاته
الزراعٌة والصناعٌة والمواد المخزونة ومنشاته المختلفة وبٌئة بشكل عام .

(:االهداف ) 10. Course objective

حتديد ٍىيُ االفُ و ىعين برلو معسفُ اجملنىعُ اليت تيتنٌ إلًَا وحتديد امسَا العلنٌ

الصذيخ  ،الن جميع الخطىات االدقة مه المكبفذة تعتمذ على صذة ودقة التشخيص و ان
تميز والتشخيص الذقيق يمكه يذذد وجبح مبيئتي :
 .1المكبفذة االفبت
 .2الذجز الزراعي
 .3تذذيذ مىطه االصلي لالفة
 .4تذذيذ اسم العلميي لالفة

(واجبات الطالب والتزماته) 11. Student’s obligatio

يف ٍرا الهىزع اٍه وادبات الطلبُ يهىٌ ناآلتٌ :
 .1احلضىزٍى واحدمً االٍه وادبات الطلبُ حًح أٌ الفهسَ السًٓطًُ وزاْ نل مىضىع ميػأىَأ
ىًعطِ ٍرا املىضىع خالل احملاظسَ.
 .2حتديد املَاو والىادبات الًىمًُ لًهىٌ حافصا علِ املتابعُ الدآنُ عيد الطلبُ.
 .3االمتخاىات الًىمًُ ( نًىش)  ،والتخضري التكازيس يف حال طلبَا مً قبل االضتاذ .
(طرق التدرٌس ) 12. Forms of teaching

اضتددو قله مادًو و صبىزَ بًضاْ و اضتعنال داتاغى و باوز بىيًيت و حتضري ذلاظسات
باملايهسوضىفت وزد .
(مخطط التقٌٌم)13. Assessment scheme
The 100 marks will be divided into:
Mid-term 1 Exam
Mid-term 2 Exam
Classroom Participation and Attendance
Final Exam
Total
(:النتائج المرجوة )14. Student learning outcome

20 %
20%
11%
50 %
100%

يف ىَايُ الهىزع جيب علِ الطالب معسفُ علِ ىىعًُ االفُ والتفاٍه علِ نًفًُ
املهافختَا حطب وضع االفُ والعنس االفُ و مساعات احلد احلسج االقتصادٍ  .ايضا نًفًُ
التعامل مع احلكل املصاب ونًفًُ التعامل مع دلتنع السيفٌ والفالحني و معسفُ نًفًُ
التهىيً عالقات والجكُ مع املصازعني .
 (:المصادر) 15. Course Reading List and References

 .1أ.د .املالح ،ىصاز مطفِ( )2112اضظ وطسآل مهافخُ االفات الصزاعًُ .
 .2ابى بهس  ،صدزالديً ىىزالديً ( . )2111االفات الصزاعًُ واضظ مهافختَا  .مطبعُ
اوفطًت و ازبًل  ،مجَىزيُ العسام .
 .3ابى دياحٌ  ،يىضف ذلند ومؤيد امحد الًىىظ ( . )1988دلًل تػريُ اليبات  .مديسيُ
دازالهتب للطباعُ واليػس ،دامعُ املىصل .

16. The Topics:
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مواضٌع النظرٌة 17.

Topics

مفَىو االفُ واالضباب ظَىزٍا ،االفات وىعسَ اجلنَىز
نًف حيدخ االفُ  ،اٍنًُ االفات  ،اضباب ضَىز االفُ

االفات  ،اىىاعَا واضسازٍا  .اضسازالعامُ لالفُ  ،االفات
احلًىيُ
مطببات االمساض اليبات  ،الفطسيات  ،فايتى بالشما ،
البهرتيا  ،الفريوضات  ،بسوتىشوا

Lecture
No
1

2

3

4

االظساز املتطببُ عً مطببات امساض اليبات  ،االدغال ،
اضساز اليت تطببَا االدغال  ،املػانل اجلنالًُ  ،املػانل

5

الصخًُ -
الديداٌ الجعباىًُ  ،اضساز اليت تطببَا الديداٌ الجعباىًُ ،
االنازوضات  ،اضساز اليت تطببَا االنازوضات
احلػسات  ،اضساز اليت تطببَا احلػسات  ،باليطبُ لالىطاٌ
واحلًىاٌ  ،باليطبُ للنىاد املدصوىُ
ال الكىازض  ،الفاز امليصلٌ  ،اجلسش اليسوجيٌ  ،اجلسذ االضىد
 ،الططسَ اهليديُ
اضساز الكىازض باليطبُ لليباتات  ،باليطبُ

6

7

8

9

لالىطاٌ واحلًىاٌ  ،باليطبُ للنىاد املدصوىُ
الطًىز ،اضساز الطًىز باليطبُ لليباتات  ،باليطبُ لالىطاٌ
واحلًىاىات  ،الخفافيش واالضرار الخفافيش

االفات غري احلًىيُ  ،العىامل اجلىيُ واملياخًُ  ،احلسازَ
املستفعُ  ،احلسازَ امليدفعُ  ،السطىبُ اجلىيُ غري مالٓنُ
العسوف العىًُٓ غري مياضبُ  ،االغعاع  ،السياح  ،ملىثات
اهلىاْ  ،ملىثات املاْ  ،ملىثات الرتبُ
التػريُ املعدىًُ واليكص العياصس الػرآًُ  ،ازتفاع
مطتىّ املاْ االزضٌ
اٍنًُ تػدًص و متًص االفُ  ،مهافخُ االفُ  ،تػًص االفُ
حكلًا  ،ادوات واملطتلصمات التػدًص احلكلٌ
مساحل عنلًُ حتديد او تػدًص املػهلُ حكلًا  ،مساحل
ما قبل الدخىل اىل احلكل  ،مساحل الىصىل اىل احلكل
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14

15

مسحلُ فخص اليبات املصاب  ،تػدًص املدتربٍ لالفُ ،
مسحلُ تانًد ضبب املػهلُ او االصابُ  ،مسحلُ متًص

16

وحتديد ٍىيُ االفُ
تػدًص االفات احلًىيُ  ،تػدًص الفطسيات  ،تػدًص
البهرتيا  ،تػدًص الفايسوضات
تػدًص االفات الػري حًىيُ  ،تػدًص ملىثات املًاه ،
الطسآل الهنًآًُ  ،تػدًص ملىثات الرتبُ
تػدًص ىكص العياصس  ،تػدًص العاٍسٍ العساض
ىكص التػريُ يف احلكل

17

18

19

فَه دوز االفُ يف ىعاو البًٌٔ  ،االفُ واملطتىيات اليعاو
البًٌٔ.
الطلطلُ الػرآًُ واليػاط التػروٍ  ،حتديد مالمح
احلًىٍ لالفُ.

20

21

قدزات التهاثسيُ لالفُ  ،تهاثس اجليطٌ  ،تهاثس الالديطٌ

22

اىتادًُ االفُ و خصىبتَا ،فرتَ اجلًل لطهاٌ االفُ ،

23

دوزات احلًات االفات يف املىضه  ،فرتَ حًات االفات ،

24

دداول حًاَ االفات واخلتاو الهىزع ( بعض معلىمات
العامُ ).

25

Final Examination

18.االمتحانات:

 .1عسف الطبب ما يلٌ- :
 .2وضع (صح) او (خطِْ) ملايلٌ  ،وصخح االخطْ.
 .3قازٌ نلنً () و ()
 .4الفساغات
 .5اخرتاإلدابُالصخًخُ
 .6زضه رلططأ وصىزَ ()
 .7التعازيف
 .8اغسح املىضىع
 .9ماٌٍ ممًصات ()
 .11عسف ل مما يأتِ ( )
 .11ملْالفساغاتبهلنامتياضبُ:
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