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 جامعة دمنهور

 كلية الزراعة

 شعبة كيمياء وسمية المبيدات

 قسم وقاية النبات 

 2020-2019نى الفصل الدراسى الثا ئية السمية البي  خاصة بمقررط الوالرواب األبحاثعناوين 

 هدى متولى نصرأ.د/ : مسئولاالستاذ ال

 علم السموم البيئية اهميتة وعالقتة بالعلوم االخرى  -1

 مسار العملية الشاملة التى تؤدى لحدوث التسمم -2

 ة اقسام الكيماويات السام  -3

 م  داخل البيئات الحية توزيع السموامتصاص و  -4

 اعلية العالقة بين التركيب الكيميائى والف -5

 تفسير سرطانية بعض الكيماويات  -6

 رد فعل شركات المبيدات تجاة المبيدات السامة   -7

 السرطانية والطفرية لبعض المبيدات  -8

 غط الدم معدل النبض وضاقسام الكيماويات التى تؤثر على درجة حرارة الجسم و  -9

 التراكم الحيوى والتحول الحيوى وعالقتهم بالبيئة  -10

 لسموم على االنزيمات تاثير ا  -11

 تاثير السموم على المستقبالت وقنوات االيونات  -12

 تاثير السموم على انتقال البروتينات  -13

 تاثير السموم على االحماض النووية  -14

 ت تاثير السموم على الليبيدا -15

 بية بضات العصنقل الن -16

 السموم التى تتداخل فى نقل النبضات العصبية  -17

 المرحلة االولى فى تمثيل السموم  تفاعالت  -18

 تفاعالت المرحلة الثانية فى تمثيل السموم  -19

 التخليق الحيوى الحامض النووى -20

 ئة ثقيلة في البي وى للمعادن ال, التعظيم الحيوى, التقليل الحيالتركيز الحيوى, التراكم الحيوى  -21

 صمود المعادن في البيئة  -22

 ف ئية وعلم السموم نقاط االتفاق واالختالعلم السموم البي  -30

 

 األبحاثفع رابط ر

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-

GcoB5kqctD11tSZEIBKjHPHsUxtIjJ-

tG4PxWflUM1hQRFdSQ1pVVVBBUUQ1TTVQMkdER1M5RC4u 

 

 امة الشائعة للمعادن وأماكن فعلها ميكانيكية التأثيرات الس -23

 الزئبق: انتقالة وسلوكة فى البيئة وتراكمة فى السالسل الغذائية  -24

 التسمم بالزئبق  التاثيرات الصحية للزئبق نتيجة التعرض الحاد والمزمن والطرق الممكنة لعالج -25

 وطرق التعرض له فى البيئة االكادميوم: انتقالة وسلوكة فى البيئة   -26

 طرق الممكنة لعالج التسمم به. نتيجة التعرض الحاد والمزمن وال التاثيرات الصحية للكادميوم  -27

 وطرق التعرض له فى البيئة : انتقالة وسلوكة فى البيئة الرصاص  -28

 ه نتيجة التعرض الحاد والمزمن والطرق الممكنة لعالج التسمم ب  صلرصاالتاثيرات الصحية ل -29
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