
 الخّطة الدراسية لدرجة الدكتوراه
 (وقاية النبات) في

 
 

                         
 :أحكام وشروط عامة:  أولا 

 تتفق هذه الخطة مع تعليمات الدراسات العليا النافذة 10 

 :التخصصات التي يمكن قبولها في برنامج الدكتوراه وفق األولويات التالية 20 

 ماجستير في وقاية النبات أو أحد مجاالته 

  ماجستير في البستنة ووقاية النبات أو أحد مجاالته 

  ماجستير في االنتاج النباتي أو أحد مجاالته 

 ماجستير في مجاالت العلوم الزراعية األخرى 

  ماجستير في العلوم الحياتية 
 

 ل يوجد: شروط خاصة: ثانيا
 

 :ساعة معتمدة موّزعة كما يلي( 45)الخّطة من تتكّون مواد هذه :   ثالثاا 
 :ساعة معتمدة كما يلي( 11: )ةمواد إجباري .1

 المتطلب السابق عملي نظري الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة
- -  3 3 بيئة وادارة امراض النبات 1616060
- -  3 3 امراض البذور 1616030
- -  6 6 تقانات حيوية في وقاية النبات 1616061
- -  3 3 مكافحة حيوية  1616060
- -  3 3 بيئة المجتمعات الحشرية 1616063
- -  3 3 بيئة وفسيولوجيا األعشاب 1616066

- -  0 0 ندوة في وقاية النبات 1616000

  :ساعات معتمدة يتم اختيارها مما يلي( 11: )مواد اختيارية. 0
 المتطلب السابق عملي نظري  ةالساعات المعتمد اسم المادة رقم المادة
-  3 6 3 تحليل المبيدات 1616003

- -  3 3 بيئة النيماتودا 1616063
- -  3 3 مواضيع مختارة في وقاية النبات 1616066
- -  3 3 فسيولوجيا األجهاد  1610066
-  3 6 3 تصنيف الحشرات 1616066
- -  3 3 سمية المبيدات 1616066

- -  3 3 شرات بالنباتعالقة الح 1616066
- -  3 3 األطوار غير الكاملة للحشرات 1616066
- -  3 3 مبيدات األعشاب  1616066
-  3 6 3 األعشاب البرية الطبية 1616060

-  3 6 3 تصنيف النيماتودا 1616066
- -  3 3 بيئة ووراثة البكتيريا المسببة لألمراض 1616063

- -  3 3 النبات تكاثر ووراثة فيروسات 1616066
-  3 6 3 تصنيف الفطريات 1616066
- -  3 3 بيولوجيا جزيئية 1316000

 (.929001)النجاح في امتحان الكفاءة المعرفية . 3

 (.929000)ساعات معتمدة ورقمها ( 11)رسالة جامعية . 5
 

 رقم الخّطة 1/9/9 21 0224 د



 وصف مواد الدكتوراة
 يف

 قسم وقاية النبات
 
 

تحليل المبيدات( 929013)  (اعات معتمدةس 3)        
طااارق الف اااذ , تحضاااير العيناااة ه ت يلت اااا للتحلياااذ ال يمااااه : الجاااال الن ااار تتنااااهذ هاااذه الماااادة  

دات ه طارق ياالان   المختلفاة لل  ا  اام الم , المتضمنة طرق مختلفاة لسساتخسو ه التن يا 
)هذلااب  اسااتخدا  التحليااذ الطيفااق ه الط قااات الرا يااة , تقااديرها TLC , GLC) هالسااالذ الزاااا (  

)هالضزط العاالق للساالذ  HPLC ) ,  هاالهتاااا المزناطيساق الناهه( NMR ) , هالط قاق ال تلاق
(MS ) , أخرىه الطرق الحيهية ه طرق.  

هت يلااة العينااات للتحلياااذ ال يماااه  ه اساااتخدا  طاارق ف اااذ تحضاااير في اامذ , الجااال العملاااق  أمااا
.هتن ي  ه    هتقدير الم يدات  
 

دارةبيئة و  (929001)  النبات راضأم ا  (ساعات معتمدة 3)      
العس ااة ال يهلهجيااة , الن اتيااة األماارا تعرياا  الطالااي   يفيااة انت ااار ه تطااهر تتناااهذ هااذه المااادة 

 ماا , هالتداخذ ما  يم المسا ي المرضاق ه الن اات ه العالاذ ه العهاماذ المختلفاة التاق تاا ر الي اا
 إدارةن اتياة لياتم م مام هضاع اساتراتيجية ال األمارا ي مذ تعري  الطالاي   اراما التن اا  حاده  

.األمرا لم افحة هذه   
 

بيئة النيماتودا ( 929003)  (ساعات معتمدة 3)        
العهامااذ ال يليااة الحيهيااة  تااي يره , دراسااة تهايااع النيماااتهدا فااق التر ااة ه الن اااتتتناااهذ هااذه المااادة 

 اااة ه حمهضااات ا ه محتهاهاااا مااام هغيااار الحيهياااة الااام ن ااااط ا م اااذ الحااارارة ه رطه اااة ه ناااه  التر 
مي اني ياااااة ال قااااال اناااااد  إلاااامه يتعااااار  المساااااق . الزااااااات ه المااااهاد العضاااااهية هغياااار العضااااهية

.النيماتهدا  
 



(ساعات معتمدة 3)       أمراض البذور (2929031)  
إاطال ف رة ام األمرا  الن اتية التاق تنقاذ  ال اذهر  ااملة األمارا  الفطرياة, تتناهذ هذه المادة 

ل  تيريااة, الفيرهساااية, الديااادام ال ع انياااة, أهميت اااا اال ت اااادية, تاااي ير هاااذه األمااارا  الااام حيهياااة ا
ال ذهر, اس اة التر ياي الت اريحق لل اذرة فاق نقاذ المسا  ات المرضاية, تاي ير العهاماذ ال يلياة الام 

ساالذ نقذ المس  ات المرضية, فحو هسسمة ال ذهر, إنتاج  ذهر خالية مم األمرا , استخدا  ه 
1التقنية الحدي ة لل    ام مس  ات هذه األمرا  هالطرق المختلفة لم افحت ا  

 
مواضيع مختارة في وقاية النبات (929054) (ساعات معتمدة 3)      

" محاضاارات أساا هايا 3مااادة لاا  ياارد ذ رهااا فااق الخطااة الدراسااية  معاادذ  تتناااهذ هااذه المااادة طاار 
مياة العلمياة للمهضاه  حساي احتيااج طلاي الدراساات هيعتمد طرح ا الم تهفير المحاضر ه األه

.ه يجها إاطال ح و املية حسي الحاجة.العليا  
 

تقانات حيوية في وقاية النبات (2929042) (ساعات معتمدة 3)      
آخااار التطاااهرات الحدي اااة المتعلقاااة  اساااتخدا  التقاناااات الحدي اااة هذلاااب  اساااتخدا  تتنااااهذ هاااذه الماااادة 

هااا أه مخلفات ااا فااق إدارة الفااات الاراايااة المختلفااة ماام ح اارات هأماارا  ال النااات الحيااة أه مهاد
 ماا يتطارق فاق جاال منا  إلام  1ن اتية هأا اي, ه يفياة هطارق اساتعماذ هاذه الت نهلهجياا الحدي اة

. تاادريي الطل اااة الاام  عااا  األج اااة المخ رياااة الساماااة هالمسااتخدمة فاااق مجاااذ التقاناااات الحيهياااة
  1اضرات إلم مخت رات امليةهيم م تحهيذ جال مم المح

 
مكافحة حيوية  (929041) (ساعات معتمدة 3)        

ه اذلب , الم افحاة الحيهياة هالعهاماذ التاق تحاد مام تط يق اا أهمياةدراسة فلسفة ه تتناهذ هذه المادة 
 ا   ارهااالمفترسات هالمتطفست  ما فق ذلب طارق اساتيرادها هالمحاف اة الي اا ه  تي يردراسة حياة ه 

طسه  .لآلفاتة المت املة حدهر الم افحة الحيهية فق  رناما الم اف إ راا ما يتضمم .   اا   
 

تصنيف الحشرات (929040) (ساعات معتمدة 3)        
ت اااني  الح ااارات  ماااا فاااق ذلاااب  ااار  الم اااطلحات ه التعريفاااات المتعلقاااة تتنااااهذ هاااذه الماااادة  

هاساتخدا  ههضاع , ملياة الت اني ه  ذلب استخدا  مراجع الا  الت اني  ه مراحاذ ا,  المهضه 
هفااااق حاااااالت محااااددة   هال اااافات ال اااا لية الت خي ااااية لعااااالست الح اااارات, المفاااااتيت الت اااانيفية

.ه ذلب جمع هحف  الح رات, لألجناس هاألنها   
 



المجتمعات الحشرية بيئة( 929043) (ساعات معتمدة 3)       
, طاااااارق اخااااااذ العينااااااات لقياااااااس التزياااااارات العدديااااااة فااااااق مجاااااااميع الح ااااااراتتتناااااااهذ هااااااذه المااااااادة 

, تعااداد الح ااارات الفااهرام فاااق ه لتطاااهير ه اسااتعماذ طاارق التن اااا  حااد. االسااتراتيجيات المختلفااة
 ةالم افحااا أساااالييهتقااادير  فاااالة  اتاالتحليلياااة لتقااادير الخساااالر فاااق النااا األن ماااةه اااذلب النمااااذج ه 

.المختلفة  
 

(ساعات معتمدة 3)       مبيداتسمية ال (929045)  
, (الح ارات) ما ي مذ دخاهذ الم يادات فاق جسا  الحياهام , التقرير  عل  السميةتتناهذ هذه المادة 

.اإلخراجه التحفيا ه , ه االي , ه التخايم, هالتهايع   
 مااا ي حاا  فااق مي اني ااة امااذ مجاااميع الم ياادات ال لهرينيااة العضااهية ه الفساافهرية ه ال ار ماتيااة 

التساام   أااارا  مااا ي حاا  فااق التعاار  الاام . ه ااذلب الساامية االختياريااة, هال ير رهيادات ه غيرهااا
هالتعار  لا ع  الم اطلحات م اذ , ه الحيهام اإلنسامه ذلب فق ,  الم يدات ه  يفية معالجت ا

.هالت ههات هالت ا ر هغيرها, هالتحهذ الخلقق, السرطنة:   
 

عالقة الحشرات بالنبات(  929044) (ساعات معتمدة 3)       
 يفية التعر  اار  الام الح ارة الام العالاذ الن ااتق ه  يفياة تزذياة الح ارات تتناهذ هذه المادة 

 ما يا د هذا المساق الم مقهماة . التق تعمذ  مهاد سامة للح رات ةالن اتيالم الن ات ه المهاد 
.الن ات العالذ للح رات  
 
 

األطوار غير الكاملة للحشرات (929049) (ساعات معتمدة 3)      
Exoptrygota ت ااااااني  الح اااااارات غياااااار ال الزااااااة التا عااااااة إلاااااام تتناااااااهذ هااااااذه المااااااادة  هالاااااام  

Endopterygota حيااا  سااايتعل  الطالاااي الترا ياااي ال ااا لية هاسااامال ا المتعلقاااة   اااذ مااام رتاااي  
الح رات الرليسة, ه ي  يعر   ذ رتاي همع ا  ااالست الح ارات  مجارد الن ار, ه يا  يعار  

هيااات  أيضاااا . ست ه عااا  الجنااااس هاألناااها   اساااتخدا  المفااااتيت الت ااانيفية هالمي رهسااا هيالعاااال
.منا  ة حياتية هسلهب همهلذ هغذال هتاريخ حياة هفسيهلهجيا  ع  األنها  المم لة مم الح رات  



 
مبيدات األعشاب  ( 2929040)   (ساعات معتمدة 3)     

حياا  تي يرات ااا الفساايهلهجية هالحيهيااة هم هنااات  دراسااة م ياادات األا اااي ماامتتناااهذ هااذه المااادة 
ط يعاة التر ياي ال يمياالق للم ياد هاس اة . خسلط ا همدى فاالية هذه الم هنات فق تن ايط الم ياد

ذلااب  فااليتاا  الاام الن اتااات هآليااة املاا  هالتزياارات الحيهيااة التااق يحااد  ا هأااارا  التساام  الن اااتق 
.يلة هيم م تحهيذ  ع  المحاضرات إلم املقهم ير الم يدات فق الن اتات هال  1    

 
األعشاب البرية الطبية ( 2929041) (ساعات معتمدة 3)       

األا اااي ال ريااة ذات األهميااة الدهاليااة فااق األردم ماام حياا  أنهاا ااا, أمااا م تتناااهذ هااذه المااادة 
تجاات الط يعياة ذات تهاجدها ه يلات ا, مهادها الفعالة, استخدامات ا الدهالية, أهميت ا  م ادر للمن

األهمية ال يلة هتي يرات ا الم الفات الارااية المختلفة, هام انياة اساتخدام ا فاق إدارة هاذه الفاات 
.  ما يتناهذ األا اي ال رية السامة هأهميت ا ال يلية هالدهالية  

 
تصنيف النيماتودا( 929090)  (ساعات معتمدة 3)        

ه ي امذ الجاال العملاق تادريي . الا  ت اني  النيمااتهدا أن ماةه دراساة ن رياات تتناهذ هذه الماادة 
النيماااتهدا  اسااتعماذ المفاااتيت الت اانيفق التااق تعتمااد  أنااها ه  عاا   أجناااسالطالااي الاام تعرياا  
التااق تعتمااد  األسااالييه  ااذلب يجاار  تعرياا   عاا  النيماااتهدا  اسااتخدا  . المعااايير المهرفهلهجيااة

. يه يماهية ه هرا ية أخرى أسالييه ,تهداالم اختس  المدى العهاللق للنيما  
 
 

النباتية لألمراضبيئة و وراثة البكتيريا المسببة  (929093) (ساعات معتمدة 3)    
يرياا تحات  اره   يلياة تهاجاد في اا ال  تتعري  الطالي  ال هر المختلفة التق تتتناهذ هذه المادة 

 أهساااط الفااة الاام تهاجااد ال  تيريااا فااق ه دراسااة ا اار العهامااذ المخت, مختلفااة أهساااطمختلفااة الاام 
الهرا ق في ا ه  يفية   هر سسالت من ا  الت ايمااطال معلهمات ام هرا ة ال  تيريا ه ه . الزذالية

ه يفياااة اساااتخدا  . ات الحيهياااة ه المر  اااات ال يماهياااة ه التاااق ي اااعي م افحت اااا مااامقاهماااة للمن
ايااة اال ت ااادية فااق األردم هالاا سد المجاااهرة لاا ع  الفااات الارا ال  تيريااا فااق الم افحااة الحيهيااة

.هالمسته  العالمق  
 



تكاثر و وراثة فيروسات النبات (929095)   (ساعات معتمدة 3)      
االختسفااات التر ي يااة  اايم " متضاامنا  Virus genetics الفيرهساااتهرا ااة تتناااهذ هااذه المااادة 

 ماااا ي ااامذ , ة لتحدياااد الخااارالط الجينياااةه الدراساااات المتعلقااا, الفيرهساااات ه مي اني ياااة االخاااتس  
طاارق مي اني يااة تاايااد الفيرهسااات المختلفااة فااق ن ااا  حقيقيااة االنهيااة ه ال ااعه ات التااق يفرضاا ا 

. قااها إم انيةم ذ هذا الن ا  الم هذه الفيرهسات ه   
 

تصنيف الفطريات( 929094)  (ساعات معتمدة 3)        
ات  ماااا فاااق ذلاااب الم اااطلحات هالتعريفاااات المتعلقاااة دراساااة هت اااني  الفطرياااتتنااااهذ هاااذه الماااادة 

ه  ذلب دراسة مراجاع الا  ت اني  الفطرياات ه مراحاذ املياة الت اني  ماع اساتخدا  ,  المساق 
المفاتيت الت نيفية ه ال فات ال  لية الت خي ية ل ذ طالفة مم ممل اة الفطرياات ماع معلهماات 
.مهجاة ام الترا يي ال مرية الجنسية ه السجنسية  
 
 

بيئة و فسيولوجيا األعشاب (929000)  (ساعات معتمدة 3)     
 يهلهجية األا اي مم حي  هسالذ الت اا ر هاالنت اار ه التي لماات ال يلياة التاق تتناهذ هذه المادة 

تا ااد  اافات التع ااي ه الديمهمااة , ه تااداخست ا  ال يليااة المختلفااة, تطااهر المنااااة ضااد م ياادات 
ه ي اامذ المساااق  عاا  . نااة  يلااة هفساايهلهجيا المحا اايذ ه األا اااياألا اااي,  مااا ينااا   مقار 

. ح ية أهراقالدراسات الم ت ية ه تقدي    
 

(ساعة معتمدة 1)      ندوة في وقاية النبات (929001)   
يقااه  الطالااي  جمااع هتحضااير معلهمااات حدي ااة ااام مهضااه  معاايم فااق تتناااهذ هااذه المااادة   اايم 

ي العلميااااة هال اااا  ة اإلل ترهنيااااة, هيعرضاااا ا مسااااتعمس هسااااالذ ه ايااااة الن ااااات ماااام المجااااست هال تاااا
. اإليضا  المختلفة هيت ع ذلب نقا  حهذ المهضه   

 
الوراثة الجزيئية للنبات ( 921030) (ساعات معتمدة 3)       

)تقانات ا  ار هنساخ هترجماة الحاام  الناهه  تتناهذ هذه المادة  DNA ه اذلب تحلياذ تسلساذ ( 
الم هناااة لسحمااااا  النههياااة , ت اااانيع ال رهتيناااات فااااق الخسياااا  هال اااايفرات  القهاااااد النيترهجينيااااة

1الهرا ية هتحليل ا , هالتزيرات الم هذه ال رهتينات  عد املية الت نيع هالطفرات الهرا ية   
 

 


