
 األمراض الفیروسیة للمحاصیل الزراعیة المهمة في المنطقة العربیة
 

 إعداد
 خالد محي الدین مكوك، جابر إبراهیم فجلة وصفاء غسان قمري

 

 جدول المحتویات
 

 الغالف ومعلومات عن الكتاب •

 المشاركون في تألیف الكتاب •

 مقدمة الكتاب •

الفصل األول: األهمیة اإلقتصادیة لألمراض الفیروسیة والخسائر التي تسببها للمحاصیل النباتیة في المنطقة  •
 ).19-1فجلة (الصفحات  ابراهیم وجابر مكوك الدین يمح تألیف خالد –العربیة 

 قمريغسان صفاء و  مكوك محي الدین خالدتألیف  –الفصل الثاني: تقسیم وتسمیة الفیروسات النباتیة  •
 .)43-21(الصفحات 

تألیف صفاء غسان قمري، خالد محي الدین  -الطرائق المتبعة لتشخیص الفیروسات النباتیة  الفصل الثالث: •
 ).76-45(الصفحات  مكوك ویوسف أبو جودة

تألیف الدسوقي أبو الیزید  –طرائق إنتقال أمراض النبات الفیروسیة والعوامل المؤثرة في وبائیتها  الفصل الرابع: •
 .)145-77(الصفحات  عمار وهاني محمد شتا

تألیف  – المبادئ العامة في مكافحة الفیروسات النباتیة والقابلة للتطبیق في البلدان العربیة :الفصل الخامس •
 ).192-147(الصفحات  ، جابر إبراهیم فجلة، محمد عبد المجید شقرون وجبر خلیليمصطفي حلمي الحماد

یوسف أبو جودة تألیف  –الحجر الزراعي وأهمیته في الحّد من انتشار األمراض الفیروسیة  الفصل السادس: •
 ).209-193(الصفحات  وصفوت حداد

جابر ابراهیم فجلة، عقل منصور، یوسف تألیف  – الفیروسات التي تصیب محاصیل القرعیات :الفصل السابع •
 ).244-211(الصفحات  أبو جودة وأمین عامر حاج قاسم

تألیف عقل منصور، جابر ابراهیم فجلة،  –الفیروسات التي تصیب محصول البندورة/الطماطم  الفصل الثامن: •
 ).272-245الصفحات ( وحسني یونس لزدجاليأمین عامر حاج قاسم، عایدة نسور، طالل ا

قل منصور، أمین عامر حاج عتألیف  – لفیروسات التي تصیب محصول البطاطا/البطاطسا لتاسع:الفصل ا •
 ).308-273الصفحات( قاسم، نداء سالم، ایلیا الشویري، یوسف أبو جودة، جبر خلیل ونبیل عزیز



صفاء تألیف  – البقولیة الفیروسات التي تصیب محاصیل البقولیات الغذائیة الشتویة والعلفیة الفصل العاشر: •
الصفحات ( نى المعاضیديومث عطار، أسماء نجارمكوك، جبر خلیل، نوران محي الدین قمري، خالد غسان 

309-361.( 

تألیف صفاء غسان قمري، فوزي أبو  –الفیروسات التي تصیب محصول الفاصولیاء  الفصل الحادي عشر: •
 ).377-363الصفحات ( العباس، عاطف شكري صادق وندیم أحمد رمضان

تألیف خالد محي  – شعیر، شوفان) الفیروسات التي تصیب محاصیل الحبوب (قمح، الفصل الثاني عشر: •
 ).397-379الصفحات ( الدین مكوك، صفاء غسان قمري، نبیل عزیز، وداد غالم ونوران عطار

 الیزیدأبو  الدسوقيتألیف  –الذرة الرفیعة الذرة والدخن و الفیروسات التي تصیب محاصیل  الفصل الثالث عشر: •
 ).431-399الصفحات ( وآمال محمود أبوالعطا الناديأبوالعطا  ،عمار

أحمد  تألیف - الفیروسات التي تصیب محصولي الشوندر السكري/البنجر وقصب السكر :الفصل الرابع عشر •
 ).469-433(الصفحات  محمد مهنا، أمین عامر حاج قاسم، ایلیا الشویري، أیمن العش وسحر یوسف

محي الدین خالد تألیف  – الحمضیات/الموالحالفیروسات والفیرویدات التي تصیب  :الفصل الخامس عشر •
الصفحات ( حامد مزید وفوزي أبو العباس مكوك، خالد الدجدج، طالل الزدجالي، جبر خلیل، أسماء نجار،

471-492.( 

تألیف  – واللوزیات/الحلویات الفیروسات والفیرویدات التي تصیب أشجار التفاحیات :عشر دسالفصل السا •
 ).551-493(الصفحات  وجمال غانم شویريصالح الشعبي، إیلیا ال

 الصفحات( تألیف إیلیا الشویري وصالح الشعبي – العنب/الكرمةالتي تصیب  الفیروسات الفصل السابع عشر: •
553-599.( 

تألیف إیلیا الشویري، صالح  -األمراض الفیروسیة التي تصیب أشجار الفاكهة األخرى  الفصل الثامن عشر: •
 ).623-601الصفحات ( فجلة وخالد محي الدین مكوك الشعبي، جابر ابراهیم

 ).631-625(الصفحات فهرس الفیروسات  •

 


