
 

 

 

 

 المادة المستوي لجنة الممتحنين الموضوعات البحثية الرابط
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx
?id=137-
GcoB5kqctD11tSZEIA7lwcqAjOJFvM2JsNuUNThUMz
MyNlpZT1lKRVZITFhNTjRMRTdWUjFQMy4u 

األهمية اإلقتصادية للفيروسات النباتية  -1
 نبذة تاريخية عن العلماء الذين كان لهم –

 دور في تطور العلم
 -أهمية الغالف البروتيني في الفيروس -2

دور بعض العلماء في الكشف عن طبيعة 
 تالفيروس وفي مجال تطور فيروسا

 النبات
تعريف الفيروس وأهم الصفات التي  -3

األعراض الظاهرية  –تميز الفيروسات 
 لالمراض الفيروسية

األعراض الداخلية لالمراض  -4
عوامل المؤثرة علي ال –الفيروسية 

 اإلصابة باألمراض الفيروسية
اهم االمراض الفيروسية التي تصيب  -5

 الطماطم وطرق مكافحتها
أهم فيروسات الموزايك التي تصيب  -6

 البطاطس وطرق مكافحتها
أهمية فيروس التفاف األوراق  -7

PLRV  في البطاطس االقتصادية
والزراعية وتاثيره علي االنتاج وطرق 

 مكافحته
االقتصادية  Y(pvy)أهمية فيروس  -8

وحجم الخسائر التي يسببها للمحصول 
وكيفية ادارة المرض مع االشارة الي 

 سالالته المختلفة

 أ.د. دمحم أحمد الشيخ
 د. هشام دمحم هيكل

 د. ضياء إكرام الحبشي
 د. محمود حلمي غزالن

 –الثالث 
برنامج 
وقاية 
 النبات

أمراض 
النبات 

 الفيروسية
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طرق مقاومة امراض النبات  -9
 الفيروسية

01- االشكال المختلفة للفيروسات 

وتركيب الفيروس وتوزيع المادة الوراثية 
 النووية

ور الحامض النووي والغطاء د -11
 البروتيني في العدوي

إصابة النبات وتضاعف وتحرك -12
 الفيروس

اإلنتشار والتوزيع النهائي للفيروس -13
داخل النبات_ أسباب عدم إصابة القمة 

 النامية
الطرق السيرولوجية للكشف عن -14

األجسام المضادة وكيفية  الفيروسات_طرز
 الحصول علي المصل المضاد

الطرق المختلفة إلختبارات الترسيب -15
 للكشف عن الفيروسات

طريقة اإلليزا في الكشف عن  -16
 الفيروسات

إستخدام الميكروسكوب اإللكتروني  -17
 المناعي

تصنيف الفيروسات النباتية -18  
اتعمليات وخطوات تنقية الفيروس-19  
الىيماجودا فى وقل واوحشار دور -22

 .الفيروسات الحى جصية الىثات

الفيروسات الحى جصية الفلفل  -12

 .والثاذوجان

دور الحشرات فى وقل واوحشار  -11

 .الفيروسات الحى جصية الىثات

دورالفطريات فى وقل واوحشار  --12

 .الفيروسات الحى جصية الىثات

الفيروسات الحى جصية العائلة  --13

 .القرعية



الفيروسات الحى جصية العائلة  -14

 .الثقولية

الفيروسات الحى جصية العائلة  -15

 .الوردية

 .الفيروسات الحى جصية الموالح -16

الفيروسات الحى جصية محاصيل  -17

 .الحثوب وقصة السكر

الفيروسات الحى جصية العىة والموز  -18

 .والحيه

الفيروسات الحى جصية الكروة  -23

 .السكر واللفث وتىجر

 
 


