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 (دساسبد ػ١ٍب)ِشحٍخ  األسمدة الحيويةِمشس  رٛص١ف

 

 جامعة بنها –كلية الزراعة  -( دراسات عليا ) األسمدة الحيوية نموذج توصيف مقرر

  :ث١بٔبد اٌّمشس -1

 خز١بسٜإ ■        اعجبسٜ□     : ٔٛع اٌّمشس   األسمدة الحيوية اسُ اٌّمشس : 4368اٌشِض اٌىٛدٞ :  

 عام .أسُ اٌجشٔبِظ:1

 النبات الزراعي المسئول عن البرنامج : .اٌمسُ اٌؼ2ٍّٝ

 الميكروبيولوجيا الزراعية : اٌزخصص -4

        دوزٛساٖ□       ِبعسز١ش  ■            دثٍَٛ  □  :ثشٔبِظ اٌذساسبد اٌؼ١ٍب -5

 اٌضبٔٝ□              ا٢ٚي□    اٌفصً اٌذساسٝ:-6

 ( ػٍّٟ     2(  ٔظشٞ   + )         2)      :ػذد اٌٛحذاد / اٌسبػبد اٌّؼزّذح -7

 63/5/6202 برنامج : لتاريخ إعتماد توصيف ا.4

 

 ف اٌّمشس :ا٘ذأ -2

 

 ألسّذح اٌح٠ٛ١خ ٚأٔٛاػٙب.ثببٌت رؼش٠ف اٌط .1

 رؼش٠ف اٌطبٌت ثطشق رحض١ش األسّذح ٚاٌٍمحبد اٌح٠ٛ١خ. .2

 وزٌه اٌزأوذ ِٓ اٌّبَ اٌطبٌت ثطشق إضبفخ األسّذح اٌح٠ٛ١خ. .3

رؼ١ٍُ اٌطبٌت و١ف١خ إػذاد ٌمبحبد اٌش٠ضٚث١ب ٚاٌجىز١ش٠ب اٌّز٠جخ ٌٍفٛسفبد  .4

 ٚاٌس١ٍ١ىبد 

 إػذاد ٌمبحبد فطش٠بد ا١ٌّىٛس٠ضا. رؼش٠ف اٌطبٌت ثطشق .5

  :النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر  -3

 :اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّفب١ُ٘ -أ 

 .٠زؼشف ػٍٝ ِب١٘خ ٚأٔٛاع األسّذح اٌح٠ٛ١خ .1

٠زؼشف ػٍٝ ا١ٌّىب١ٔى١بد اٌّخزٍفخ ٌزضج١ذ األصٚد ٚإراثخ اٌفٛسفبد ٚ  .2

 .اٌجٛربس١َٛ

 ألسّذح اٌح٠ٛ١خ ٚاٌحفبظ ػٍٟ اٌج١ئخ اٌزٍٛس.٠ؼشف اٌؼاللخ ث١ٓ اسزخذاَ ا .3

  :اٌّٙبساد اٌز١ٕ٘خ -ة

 ١ّ٠ض األ١ّ٘خ ِٓ اسزخذاَ األسّذح اٌح٠ٛ١خ فٟ اإلٔزبط اٌضساػٟ. .1

 ٠حذد آ١ٌبد إٌظُ اٌج١ٌٛٛع١خ اٌّزؼٍمخ األسّذح اٌح٠ٛ١خ. .2

 ٠خ٠خزبس أست اٌطشق ٌّٛاعٙخ اٌّشبوً اٌّزؼٍمخ ثبسزخذاَ األسّذح اٌح١ٛ .3

 اٌّٙبساد ا١ٌّٕٙخ: -عـ

     

 ٠ؼضي ا١ٌّىشٚثبد اٌزٟ رسزخذَ فٟ ِغبي األسّذح اٌح٠ٛ١خ. .1

 لبَ ثؼضٌٙب.٠ؼشف ا١ٌّىشٚثبد اٌزٟ  .2

٠مَٛ ثزحض١ش اٌج١ئبد ا١ٌّىشٚث١خ اٌّزخصصخ ٌىً ١ِىشٚة ٠سزخذَ  .3

 فٝ ٘زا اٌّغبي.

 ٠حضش األسّذح اٌح٠ٛ١خ. .4

 :اٌّٙبساد اٌؼبِخ  -د  

 ٠ىزست ِٙبسح اٌؼًّ اٌغّبػٝ. .1

 ٠ىزست ِٙبسح اٌؼًّ اٌغّبػٝ.   .2

 ٠زٛاصً ِغ ا٢خش٠ٓ .3

 ٠ذ٠ش ٠ٕٚظُ اٌٛلذ ثىفبءح .4

 :ِحزٜٛ اٌّمشس -4
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عدد 
 ساعاتال

عمليةال  
محاضرةال  

 عدد
 ساعاتال
النظرية   

 الموضوع

 رؼش٠ف األسّذح اٌح٠ٛ١خ 2 االولى 

 الثانية 
 ٠خأٔٛاع األسّذح اٌح١ٛ 4

 الثالثة 

 الرابعة 

8 
 –إٌظُ اٌج١ٌٛٛع١خ إلراثخ ِشوجبد اٌفٛسفٛس ٚ اٌجٛربس١َٛ 

 اٌجىزش٠ب اٌّؤوسذح ٌّشوجبد اٌىجش٠ذ

 الخامسة 

 السادسة 

 السابعة 

 
 4 الثامنة

١ِىب١ٔى١بد اٌزأص١ش اٌّشغغ ٌألسّذح اٌح٠ٛ١خ ػٍٟ اٌّحبص١ً 

 اٌّخزٍفخ

 التاسعة 
 .طشق االسزخذاَ اٌحمٍٟ -اٌح٠ٛ١خ  حأسس رحض١ش األسّذ 4

 العاشرة 

 الحادية عشر 

8 
إػذاد ٌمبحبد اٌجىز١ش٠ب اٌّز٠جخ  –إػذاد ٌمبحبد اٌش٠ضٚث١ب 

إػذاد  –إػذاد ٌمبحبد اٌجىز١ش٠ب اٌّز٠جخ ٌٍس١ٍ١ىبد  –ٌٍفٛسفبد 

 ٌمبحبد فطش٠بد ا١ٌّىٛس١٘ضا

 الثانية عشر 

 الثالثة عشر 

 الرابعة عشر 

 اآلجمالى 28  28
 
 

  .أسااب١ٌت اٌزؼٍاا١ُ ٚاٌاازؼٍُ -5

                    
 حٍمبد ٔمبش.□                 رذس٠جبد ػ١ٍّخ. ■               ِحبضشاد ٔظش٠خ.  ■

 أػّبي فص١ٍخ. ■                     ِبدح ثحش.      □

 رم٠ُٛ اٌطــالة : -7

 ِبدح ثحش□        أِزحبْ شفٜٛ ■       أِزحبْ ػٍّٟ ■       ٔٙبئٝ أِزحبْ ٔظشٜ  ■ :رم٠ُٛ اٌطــالةسب١ٌت أ -أ

ُ                    رٛل١ذ اٌزم١١ُ: -ة  .4،8األسجٛع :ِبدح ثحش (1)اٌزم١١

 12األسجٛعِبدح ثحش ٚ أخشٜ: (2)اٌزم١١ُ 

 14األسجٛع  اٌشفٜٛ:أِزحبْ  (3)اٌزم١١ُ

 15أِزحبْ اٌؼٍّٝ األسجٛع (4)اٌزم١١ُ 

 16األسجٛع أِزحبْ إٌظشٜ (5)اٌزم١١ُ 

 دسعخ 66 : ٔظشٜ ٔٙبئٝاِزحبْ     اٌزم١١ُ: دسعبدغ رٛص٠ -عـ

 دسعخ 16 :اإلِزحبْ اٌشفٜٛ

 دسعخ 36  :اإلِزحبْ اٌؼٍّٝ

 دسعخ  166 :اٌّغّٛع

 لبئّخ اٌىزت اٌذساس١خ ٚاٌّشاعغ : -8

 اٌّمشس: ِزوشاد -أ
أػضبء ١٘ئخ رذس٠س  إػذاد - ِحبضشاد فٟ ١ِىشٚث١ٌٛٛع١ب األسّذح اٌح٠ٛ١خ

 ا١ٌّىشٚث١ٌٛٛع١ب اٌضساػ١خ
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 اٌذساس١خ:ىزت اٌ -ة

 

 

 ( ْاألسااّذح اٌح٠ٛ١ااخ ٚاٌضساػااخ اٌؼضاا٠ٛخ2667طااٗ، اٌشااحبد ِحّااذ سِضااب :)  غاازاء

 عّٙٛس٠خ ِصش اٌؼشث١خ. –اٌمب٘شح  داس اٌفىش اٌؼشثٝ ٌٍٕشش. – صحٝ ٚث١ئخ ٔظ١فخ

  ِشاعؼاخ ِحّاٛد ، ساؼذ  –ِجابسن ، ِحّاذ اٌصابٚٞ –ػجاذ اٌحابفع ، ػجاذ اٌٛ٘ابة ِحّاذ

اٌماب٘شح ،  اٌذاس اٌؼشث١خ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠اغ . –( : اٌىبئٕبد اٌذل١مخ ػ١ٍّب1992) ػٍٟ صوٟ

 .عّٙٛس٠خ ِصش اٌؼشث١خ

 Subba Rao N.S. (1988): Biofertilizers in Agriculture, Published 

by Mohan Primlani, Oxford   & IBH Publishing co. Put. ltd. 

new Delhi.India. 

 Alexander Martin (1980): Introduction to soil Microbiology,  

john wiley & sons. 

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

Microbiological methods, Butter Worth Heinemann Ltd. 

 وزت ِمزشحخ -عـ

 

 ًػجاذ اٌحابفع، ػجاذ اٌٛ٘ابة ِحّاذ ِشاعؼخ  -شبدٞ، رٛف١ك سؼذ  –حٛلخ، فزحٟ إسّبػ١

اٌّىزجاااخ  -األساااّذح اٌح٠ٛ١اااخ ٚدٚس٘اااب فاااٟ حّب٠اااخ اٌج١ئاااخ ٚساااالِخ اٌ ااازاء  (:2664)

 إٌّصٛسح ، عّٙٛس٠خ ِصش اٌؼشث١خ -اٌؼصش٠خ

 ( اٌضساػخ اٌؼض٠ٛخ 2662اٌغال، ػجذ إٌّؼُ ِحّذ : )-  .األسس ٚلٛاػذ اإلٔزبط 

 (: 2664، سؼ١ذ ػجذ اٌّمصٛد)ِحّذ –حّذٞ، ٠ٛسف ػٍٟ –ػجذ اٌّؼطٟ، رٛف١ك حبفع

 اٌضساػخ اٌؼض٠ٛخ ث١ٓ إٌظش٠خ ٚاٌزطج١ك.

 Rai, M.K. (2000): Handbook of microbial Biofertilizers. Food 

Products Press, An imprint of the Haworth Press, New York. 

ISBN: 1-56022-269-9. 
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ِغالد دٚس٠خ ،  –د 

 .ِٛالغ إٔزشٔذ

   

www.entrzpubmed.com       &      www.ProQuest.com 

                    .SpringerLink.comwww       &            www.elsevier.com

www.ScienceDirect.com    &          wikipedia.orgwww.   

1- Journal of Applied Microbiology. 

2- Journal of Bacteriology. 

3- Journal of Acta Microbiology. 

4- Applied and Environmental Microbiology.   
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