
  

 

 وحدة ضامن اجلودة -لكية الزراعة مبش هتر -هناجامعة ب

 (دساسبد ػهُب)يشحهخ يقشس دساسٍ  رىصُف

 

 خبيؼخ ثُهب–كهُخ انضساػخ -دكزىساِ -ًَىرج رىصُف يقشس دساسً
 

  :ثُبَبد انًقشس -1

 7878انشيض انكىدٌ :  

  اسى انًقشس :  

يُكشوثُىنىخُب األساضً 

 انًزقذو

 أخزُبسي□            اخجبسي   ■: َىع انًقشس

 (دكتوراهالمٌكروبٌولوجٌا الزراعٌة ) .أسى انجشَبيح:1

 النبات الزراعً المسئول عن البرنامج : .انقسى انؼه2ًً

 لوجٌا زراعٌةمٌكروبٌو : انزخصص -4

        دكزىساِ   √    يبخسزُش□              دثهىو□    :ثشَبيح انذساسبد انؼهُب -5

 انثبًَ□              اِول□    انفصم انذساسً:-6

 :ػذد انىحذاد / انسبػبد انًؼزًذح -7
 /( ػًهٍ    22(  َظشٌ   + )          22)     

 أسجىػُب

 66/5/6707 برنامج : لتارٌخ إعتماد توصٌف ا.7

 

 ف انًقشس :اهذأ -2

 

 دراسة أنواع المٌكروبات المختلفة فً التربة. .0

 دراسة األدوار الهامة للمٌكروبات وعالقتها بخصوبة التربة. .6

  :النتائج التعلٌمٌة المستهدفة للمقرر  -3

      :انًؼهىيبد وانًفبهُى -أ

 ذائٌة فً التربة.ٌتعرف علً التحوالت البٌولوجٌة للعناصر الغ .0

 ٌشرح العالقة بٌن المٌكروبات وتحلل المادة العضوٌة والمبٌدات. .6

ٌتعرف علً العملٌات المٌكروبٌولوجٌة الهامة التً تحدث بواسطة  .3

مٌكروبات التربة مثل تثبٌت األزوت وإذابة مكبات الفوسفور 

 والبوتاسٌوم.

 :  انًهبساد انزهُُخ -ة

 بة.ٌقٌٌم دور لمٌكروبات التر .0

ٌحدد التأثٌرات البٌولوجٌة لمٌكروبات التربة علً تحلل المادة  .6

 العضوٌة.

 انًهبساد انًهُُخ: -خـ

     

 ٌعزل وٌتعرف علً مٌكروبات التربة المختلفة. .0

ٌطبق بعض االختبارات المٌكروبٌولوجٌة المتعلقة بمٌكروبٌولوجٌا  .6

 األراضً.

 عند تجمٌع المعلومات. ٌتعامل بحرفٌة .0     : انًهبساد انؼبيخ  -د 
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 .ٌراعى حقوق الملكٌة الفكرٌة .6

 ٌستخدم التقنٌات الحدٌثة فً مجال التخصص. .3

 ٌكتسب مهارة التعلم الذاتً. .4

 :يحزىي انًقشس -4

عدد 
 ساعاتال

عملٌةال  
محاضرةال  

 عدد
 ساعاتال
النظرٌة   

 الموضوع

 التربة الدقٌقةنظرة عامة علً أحٌاء  –تركٌب التربة الزراعٌة  6 االولى 

 األكتٌنومٌسٌتات –الفطرٌات  –البكترٌا  6 الثانٌة 

 الفٌروسات -البروتوزوا  –الطحالب  6 الثالثة 

تحلل مركبات  –الدبال  –تحلل المادة العضوٌة  –دورة الكربون  4 الرابعة 

 تحلل الهٌدروكربونات –التخمر المٌثانً  –الكربون العضوٌة 

 -الخامسة 
 السادسة

طرق  –معدنة مكبات النٌتروجٌن العضوٌة  –دورة النٌتروجٌن  6

تثبٌت  –التأزت   -النشدرة  –تحلل األحماض األمٌنٌة 

 نٌتروجٌن الهواء الجوي التكافلٌا وتكافلٌا

 -السابعة 
 الثامنة

أكسدة  –معدنة مركبات الكبرٌت العضوٌة  –دورة الكبرٌت  6

 ات التربةواختزال مركبات الكبرٌت بواسطة مٌكروب

-التاسعة  
  العاشرة

إذابة  –معدنة مركبات الفوسفور العضوٌة  –دورة الفوسفور  6

 أكسدة واختزال مركبات الفوسفور –الفوسفات 

-الحادٌة عشر 
 الثانٌة عشر

دور المٌكروبات فً تحوالت الحدٌد والعناصر الصغرى فً  6

 التربة الزراعٌة

 -الثالثة عشر 
 الرابعة عشر

  -العالقات المٌكروبٌة فً التربة الزراعٌة  –ان المٌكروبً االتز 6

 مٌكروبات الرٌزوسفٌر –دور المٌكروبات فً تحلل المبٌدات 

 إجمالً عدد الساعات 67  67

 
 
 
أساااااااااااابنُت انزؼهااااااااااااُى  -5

                    .وانازؼهى

  

 حهقبد َقبش.□ رذسَجبد ػًهُخ.         ■ يحبضشاد َظشَخ.       ■  

 أػًبل فصهُخ.■ بدح ثحث.       ي■ 
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 رقىَى انطــالة : -7

 يبدح ثحث■ أيزحبٌ شفىي ■ أيزحبٌ ػًهٍ  ■ أيزحبٌ َظشي َهبئً  ■   :رقىَى انطــالةسبنُت أ -أ

 .4،2األسجىع :يبدح ثحث (1)انزقُُى                    رىقُذ انزقُُى: -ة

 12األسجىعيبدح ثحث و أخشي: (2)انزقُُى 

 14األسجىع  انشفىي:أيزحبٌ  (3)انزقُُى

 15أيزحبٌ انؼًهً األسجىع (4)انزقُُى 

 16األسجىع أيزحبٌ انُظشي (5)انزقُُى 

 دسخخ 66 : َظشي َهبئًايزحبٌ     انزقُُى: دسخبدغ رىصَ -خـ

 دسخخ 16 :اإليزحبٌ انشفىي

 دسخخ26  :اإليزحبٌ انؼًهً

 دسخخ 16 ًبدح ثحث:أػ

 دسخخ  166 :انًدًىع

 قبئًخ انكزت انذساسُخ وانًشاخغ : -2

 انًقشس: يزكشاد -أ
إػذاد أػضبء هُئخ  -يُكشوثُىنىخُب األساضٍ انًزقذو يحبضشاد فٍ 

 رذسَس انًُكشوثُىنىخُب انضساػُخ

 انذساسُخ:كزت ان -ة

 

 

 Schlegel, H. G. (1995): General microbiology, Printed 

in grea Britain at the Univ. Press., Cambridge,UK. 

 Alexander,  M. (1980): Introduction to soil 

Microbiology, john wiley & sons – New York , USA. 

 Subba Rao, N. S. (1999): Soil microbiology Science 

Publishers, INC. U.S.A. 

 Collins,C.H; Particia, M.L. and Arrange, J.M (1995): 

Microbiological methods,  Butter Worth Heinemann 

Ltd. 

  يشاخؼخ  –يجبسك ، يحًذ انصبوٌ –ػجذ انحبفظ ، ػجذ انىهبة يحًذ

انذاس  –( : انكبئُبد انذقُقخ ػًهُب1992يحًىد ، سؼذ ػهٍ صكٍ )

 .ج.و.ع انؼشثُخ نهُشش وانزىصَغ .
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 كزت يقزشحخ -خـ

 

 

 ًبل،  خ -ػجذ انحبفظ، ػجذ انىهبة يحًذ   -يجبسك، يحًذ انصبوي

يكزجخ   -انطجؼخ األونً-(: ػبنى انجكزشَب 2665ساوَخ فزحٍ )

 . ج.و.ع أوصوسَس،

 ( ٍانًُكشوثُىنىخُب انزطجُقُخ انؼًهُخ1922يحًىد، سؼذ ػهٍ صك :) 

 خًهىسَخ يصش انؼشثُخ . –انقبهشح  –يكزجخ األَدهى انًصشَخ   –

 يجبسك، يحًذ انصبوي يحًذ   – ػجذ انحبفظ، ػجذ انىهبة يحًذ -

 (: انًُكشوثُىنىخُب انزطجُقُخ1996) يشاخؼخ يحًىد، سؼذ ػهٍ صكٍ

 .ج.و.ع انًكزجخ األكبدًَُخ . –

 (: 2664حًذٌ، َىسف ػهٍ يحًذ ) –ػجذ انًؼطٍ، رىفُق حبفظ

سؼُذ ػجذ انًقصىد.  - انضساػخ انؼضىَخ ثٍُ انُظشَخ وانزطجُق

 .ج.و.ع

 م حسٍُ حسٍُ، اسًبػُ  – حدبصٌ،  َجُم اثشاهُى  – يُُت، يحًذ

ػجذ انحبفظ، ػجذ انىهبة  – يشاخؼخ يحًىد،  سؼذ ػهٍ صكٍ  -ػهٍ 

يطبثغ األهشو  – ( : يقذيخ فٍ يُكشوثُىنىخُب انزشثخ1922) يحًذ

 خًهىسَخ يصش انؼشثُخ .  –انقبهشح  -انزدبسَخ 

 Dworkin,M; Falkow,S; Rosenberg, E; schleifer, K. and 

Stackebrandt, E (2006): The prokaryotes - Springer. 
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يدالد دوسَخ ،  –د 

 .يىاقغ إَزشَذ

   www.entrzpubmed.com  &  www.elsevier.com  &    

www.SpringerLink.com   

    wikipedia.org      &  www.ProQuest.com    &    

www.ScienceDirect.com      

1- Journal of Applied Microbiology. 

2- Journal of Bacteriology. 

3- Journal of Soil and Biology. 

4- Journal of Egyptian Microbiology . 

5- Applied and Environmental Microbiology. 
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وتم تحدٌث االعتماد بتارٌخ  62/5/6202ـ تم مناقشة التوصٌف وإعتماده بمجلس القسم المنعقد بتارٌخ  

 م06/4/6704
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