
 فرع الميكروبيولوجي-النبات ـمقســـــــــــ

Botany Department 

Botany@fagr.bu.edu.eg 

      كهيخ انضساػخ                                               خبيؼخ ثُهب                                                                                                                                   

    8312 كىد انًقشس         انفصم انذساسً االول  انثبَيخانفشقخ    انضساػيخ انشؼجخ انؼبيخ أسبسيبد انًيكشوثيىنىخيبيقشس:             كم انجشايحثشَبيح:   
 ًَىرج خشيطخ انًُهح ػهً يستىي انًقشس

 انًقشس

 انذساسً

 يبد أستشاتد يحتىي انًقشس َىاتح انتؼهى انًستهذفخ انهذف انؼبو

 انتؼهيى و انتؼهى

 األدنخ و انشىاهذ أسبنيت انتقىيى
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دساسخ أَىاع . 1

انًيكشوثبد 

وأهًيتهب 

 .انتطجيقيخ

تؼشيف . 3

انطبنت ثذوس 

انًيكشوثبد 

 -)ثكتشيب 

 -فطشيبد

 -فيشوسبد 

طحبنت( في 

خصىثخ انتشثخ 

 .انضساػيخ

. إنًبو انطبنت 2

ثذوس 

ــــكشوثبد انًيـــ

وػالقتهب 

ثبألغزيخ 

 .واألنجبٌ

تؼشيف . 4

انطبنت ثكيفيخ 

إكثبس 

انًيكشوثبد 

انًفيذح 

واالستفبدح يُهب 

في انًدبالد 

انضساػيخ 

انًختهفخ يثم 

 .دساسخ أَىاع انًيكشوثبد وأهًيتهب انتطجيقيخ .1أ

 –فطشيبد  -يؼضل انًيكشوثبد )ثكتشيب  .1ج

 ( .فيشوسبد 

أهًيخ  –يقذيخ 

تقسيى  –انًيكشوثبد 

 انجكتشيب

محبضساث □

  نظسيت.       

حلقبث □ 

 نقبش.

 أعمبل فصليت.□ 

أمتحبن نظسي 

 نهبئً

 أمتحبن عملي

 أمتحبنبث فصليت

نمىذج االسئلت و االجببت 

لالمتحبن النظسي و العملً و 

متبح ببلكنتسول أو ملف 

 المقسز

االمتحبن الدوزي بملف 

 المقسز

 الطالة سؤال

 -تؼشيف انطبنت ثذوس انًيكشوثبد )ثكتشيب .3أ

طحبنت( في خصىثخ انتشثخ  -فيشوسبد  -فطشيبد

 .انضساػيخ

 يحذد أَىاع انًيكشوثبد انًختهفخ..3ة

يستخذو أخهضح انؼشض وَظى انًؼهىيبد  .1د

 انحذيثخ.
 

تشكيت انخهيخ 

انًُى  –انجكتيشيخ 

 وانتكبثش في انجكتيشيب

محبضساث □

           نظسيت. 

تدزيببث □ 

 عمليت.

أمتحبن نظسي 

 نهبئً

 أمتحبن عملي

 أمتحبنبث فصليت

اسئلت االمتحبن و كشف 

 الدزجبث ببلكنتسول

 مركسة الطالة بملف المقسز

. يهى ثكيفيخ إكثبس انًيكشوثبد وتىفيش انظشوف 3أ

 انًثهي نًُىهب .

 . يحذد انظشوف انًثهي نًُى انًيكشوثبد.3ة

 –فطشيبد  -شوثبد )ثكتشيب . يؼضل انًيك1ذ

 فيشوسبد ( .

 . يكتست يهبسح انؼًم اندًبػي.1د
 

تأثيش انظشوف انجيئيخ 

 ػهي ًَى انجكتيشيب:

تأثيش انظشوف  -1 

 انطجيؼيخ

تأثيش انظشوف  -3  

 انكيًبويخ  

مبدة بحث.       □ 

 أعمبل فصليت.□ 

أمتحبن نظسي 

 نهبئً

 أمتحبن عملي

 أمتحبنبث فصليت

و االجببت  نمىذج االسئلت

لالمتحبن النظسي و العملً و 

متبح ببلكنتسول أو ملف 

 المقسز

االمتحبن الدوزي بملف 

 المقسز

 سؤال الطالة

.يهى ثكيفيخ تىظيف واستخذاو انًيكشوثبد انُبفؼخ 4أ

 في خذيخ انًدتًغ وانجيئخ .

 .يتىاصم ثفبػهيخ يغ اندهبد انجحثيخ .2د
 

انتغزيخ وانتُفس في 

َضيًبد اإل –انجكتيشيب 

 انجكتيشيخ

محبضساث □

     نظسيت.       

تدزيببث □ 

    عمليت.        

 حلقبث نقبش.□ 

أمتحبن نظسي 

 نهبئً

 أمتحبن عملي

 أمتحبنبث فصليت

اسئلت االمتحبن و كشف 

 الدزجبث ببلكنتسول

 مركسة الطالة بملف المقسز

.يهى ثكيفيخ تىظيف واستخذاو انًيكشوثبد انُبفؼخ 4أ

 نًدتًغ وانجيئخ .في خذيخ ا

.يستفيذ ػًهيب يٍ هزِ انًيكشوثبد في انُىاحي 3ج 

 انجيئيخ  انًختهفخ .

انتًثيم انغزائي في 

 انجكتيشيب

مبدة بحث.       □ 

 أعمبل فصليت.□ 

أمتحبن نظسي 

 نهبئً

 أمتحبن عملي

 أمتحبنبث فصليت

نمىذج االسئلت و االجببت 

متحبن النظسي و العملً و لال

متبح ببلكنتسول أو ملف 

 المقسز

االمتحبن الدوزي بملف 

 المقسز

 سؤال الطالة
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 انًقشس

 انذساسً

 يبد أستشاتد يحتىي انًقشس َىاتح انتؼهى انًستهذفخ انهذف انؼبو

 انتؼهيى و انتؼهى

 األدنخ و انشىاهذ أسبنيت انتقىيى

انتشثخ وانًيبِ 

 .واألغزيخ

 يتىاصم ثفبػهيخ يغ اندهبد انجحثيخ . .2د

.يتؼشف ػهً أَىاع انكبئُبد انحيخ انذقيقخ يٍ 1أ

 حيث األهًيخ وانتقسيى .

 .يحذد أَىاع انًيكشوثبد انًختهفخ.1ة

 فيشوسبد  –فطشيبد  -يؼضل انًيكشوثبد )ثكتشيب .1ج

 هبسح انؼًم اندًبػي..يكتست ي1د
 

األهًيخ  –انفطشيبد 

انتغزيخ وانتكبثش في  –

تقسيى  –انفطشيبد 

 انفطشيبد

محبضساث □

      نظسيت.      

تدزيببث □ 

   عمليت.         

 حلقبث نقبش.□ 

أمتحبن نظسي 

 نهبئً

 أمتحبن عملي

 أمتحبنبث فصليت

اسئلت االمتحبن و كشف 

 الدزجبث ببلكنتسول

 لف المقسزمركسة الطالة بم

.يتؼشف ػهً أَىاع انكبئُبد انحيخ انذقيقخ يٍ 1أ

 حيث األهًيخ وانتقسيى .

 يستخذو أخهضح انؼشض وَظى انًؼهىيبد انحذيثخ.. 3د
 

طشق  –انفيشوسبد 

 –صساػخ انفيشوسبد 

طشق تشخيص 

 –اإلصبثخ انفيشوسيخ 

طشق اَتقبل اإلصبثخ 

 انطحبنت -انفيشوسيخ 

مبدة بحث.       □ 

 ل فصليت.أعمب□ 

أمتحبن نظسي 

 نهبئً

 أمتحبن عملي

 أمتحبنبث فصليت

نمىذج االسئلت و االجببت 

لالمتحبن النظسي و العملً و 

متبح ببلكنتسول أو ملف 

 المقسز

االمتحبن الدوزي بملف 

 المقسز

 سؤال الطالة

صيتؼشف ػم دوساد انتًثيم انغزائي ثبنًيكشوثبد 2أ

 . 

نًيكشوثبد انُبفؼخ .يهى ثكيفيخ تىظيف واستخذاو ا4أ

 في خذيخ انًدتًغ وانجيئخ .

.يحذد انًشبكم انًتؼهقخ ثًُى انًيكشوثبد 2ة

 وكيفيخ حم هزِ انًشكالد.  

يستخذو انتقُيبد انحذيثخ في يدبل . 2ج

 انًيكشوثيىنىخي .

 يكتست يهبسح انؼًم اندًبػي.. ـ 1د
 

 –دوسح انكشثىٌ 

 -دوسح انُيتشوخيٍ 

 –األسًذح انحيىيخ 

 –إَتبج انجيىخبص 

 ييكشوثيىنىخيب انًيبِ

محبضساث □

     نظسيت.       

تدزيببث □ 

      عمليت.      

 حلقبث نقبش.□ 

أمتحبن نظسي 

 نهبئً

 أمتحبن عملي

 أمتحبنبث فصليت

اسئلت االمتحبن و كشف 

 الدزجبث ببلكنتسول

 ملف المقسزمركسة الطالة ب

.يهى ثكيفيخ تىظيف واستخذاو انًيكشوثبد انُبفؼخ في 4أ

 خذيخ انًدتًغ وانجيئخ .

يحذد انًشبكم انًتؼهقخ ثًُى انًيكشوثبد وكيفيخ  -2ة

 حم هزِ انًشكالد.  

يستخذو انتقُيبد انحذيثخ في يدبل ـ  2ج

 انًيكشوثيىنىخي .

 يكتست يهبسح انؼًم اندًبػي.ـ  1د

ييكشوثيىنىخيب 

 األغزيخ واألنجبٌ

محبضساث 

        نظسيت.    

تدزيببث □ 

 عمليت.

أمتحبن نظسي 

 نهبئً

 أمتحبن عملي

 أمتحبنبث فصليت

نمىذج االسئلت و االجببت 

لالمتحبن النظسي و العملً و 

متبح ببلكنتسول أو ملف 

 المقسز

االمتحبن الدوزي بملف 

 المقسز

 سؤال الطالة
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   8312كىد انًقشس         انضساػيخ انشؼجخ انؼبيخ   انفشقخ انثبَيخ  انفصم انذساسً االول أسبسيبد انًيكشوثيىنىخيبيقشس:             كم انجشايحثشَبيح:   

 َىاتح انتؼهى انًستهذهخ نهًقشس انذساسً
 وحذاد انًقشس انذساسً َىاتح انتؼهى انًستهذفخ

 1أ 3أ 2أ 4ا 1ة 3ة 2ة 1ج 3ج  2ج 1د 3د 2د

              تقسيى انجكتشيب  –أهًيخ انًيكشوثبد  –يقذيخ 

              انًُى وانتكبثش في انجكتيشيب –تشكيت انخهيخ انجكتيشيخ 

          

 
  

 تأثيش انظشوف انجيئيخ ػهي ًَى انجكتيشيب:

 تأثيش انظشوف انطجيؼيخ -1              

 تأثيش انظشوف انكيًبويخ   -3              

              اإلَضيًبد انجكتيشيخ –انتغزيخ وانتُفس في انجكتيشيب 

             انتًثيم انغزائي في انجكتيشيب 

          
 

  
انتغزيخ وانتكبثش في انفطشيبد  –األهًيخ  –انفطشيبد 

 تقسيى انفطشيبد –

          

 

  
طشق  –طشق صساػخ انفيشوسبد  –انفيشوسبد 

طشق اَتقبل اإلصبثخ  –اإلصبثخ انفيشوسيخ  تشخيص

 انطحبنت -انفيشوسيخ 

  
 

       
 

  
األسًذح انحيىيخ  -دوسح انُيتشوخيٍ  –دوسح انكشثىٌ 

 ييكشوثيىنىخيب انًيبِ –إَتبج انجيىخبص  –

   
          ٌييكشوثيىنىخيب األغزيخ واألنجب 
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    8312كىد انًقشس         انضساػيخ انشؼجخ انؼبيخ   انفشقخ انثبَيخ  انفصم انذساسً االول أسبسيبد انًيكشوثيىنىخيبيقشس:             حكم انجشايثشَبيح:   
 

 يحتىي انًقشس 

َىاتح انتؼهيى 

 انًستهذفخ
أهًيخ  –يقذيخ 

تقسيى  –انًيكشوثبد 

 انجكتشيب

تشكيت انخهيخ 

انًُى  –انجكتيشيخ 

وانتكبثش في 

 نجكتيشيبا

تأثيش انظشوف انجيئيخ 

 ػهي ًَى انجكتيشيب:

تأثيش  -1              

 انظشوف انطجيؼيخ

تأثيش  -3              

 انظشوف انكيًبويخ  

انتغزيخ وانتُفس في 

اإلَضيًبد  –انجكتيشيب 

 انجكتيشيخ

انتًثيم انغزائي في 

 انجكتيشيب

 –انفطشيبد 

انتغزيخ  –األهًيخ 

وانتكبثش في 

تقسيى  –يبد انفطش

 انفطشيبد

طشق  –انفيشوسبد 

 –صساػخ انفيشوسبد 

طشق تشخيص اإلصبثخ 

طشق  –انفيشوسيخ 

اَتقبل اإلصبثخ 

 انطحبنت -انفيشوسيخ 

 –دوسح انكشثىٌ 

 -دوسح انُيتشوخيٍ 

 –األسًذح انحيىيخ 

 –إَتبج انجيىخبص 

ييكشوثيىنىخيب 

 انًيبِ

ييكشوثيىنىخيب 

 األغزيخ واألنجبٌ

 1ا

ظشي و ايتحبٌ َ

     ػًهً و شفىي

ايتحبٌ َظشي و 

 ايتحبٌ َظشي و ػًهً ػًهً

  

  3ا

ايتحبٌ َظشي و 

     ايتحبٌ َظشي و ػًهً ػًهً

  

        2ا

ايتحبٌ َظشي و 

 ػًهً

 

 ايتحبٌ َظشي و ػًهً    4ا

ايتحبٌ َظشي و 

 أيتحبٌ ػًهً   ػًهً

 أيتحبٌ ػًهً

    أيتحبٌ ػًهً    أيتحبٌ شفىي  1ة

     ايتحبٌ ػًهً و َظشي  تحبٌ َظشي و ػًهًاي   3ة

 ايتحبٌ دوسي ايتحبٌ دوسي        2ة

    ايتحبٌ دوسي   ايتحبٌ ػًهً  ايتحبٌ ػًهً 1ج 

          3ج 

 ايتحبٌ ػًهً ايتحبٌ ػًهً        2ج 

 يششوع خًبػً   يششوع خًبػً   وسقخ ػًم   1د

  وسقخ ػًم وسقخ ػًم     يششوع خًبػً  3د

     وسقخ ػًم يششوع خًبػً    2د

 أستبر انًبدح                 

 ساشذ ػجذانفتبذ صغهىل  

                                                                                                                                                                                                                                                                                 حبيذ انسيذ اثىػهً 

 سئيس انقسى                                                                                      ػًيذ انكهيخ


