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 ًَىرج خرَطح انًُهح عهً يسرىي انًقرر

 انًقرر

 انذراسً

 انهذف انعاو

 يحرىي انًقرر َىاذح انرعهى انًسرهذفح

 أسرراذدُاخ 

 انرعهُى و انرعهى

 األدنح و انشىاهذ أسانُة انرقىَى
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دراسح أَىاع  .1

انًُكروتاخ 

 انًخرهفح فٍ انررتح.

دراسح األدوار  .2

انهايح نهًُكروتاخ 

وعالقرها تخصىتح 

 انررتح.

 التحوالت علي يتعرف 

 الغذائية للعناصر البيولوجية

 .التربة في

 التربة لميكروبات دور يقييم. 

 في الحديثة التقنيات دميستخ 

 .التخصص مجال

 

 –ذركُة انررتح انسراعُح 

َظرج عايح عهٍ أحُاء 

 انررتح انذقُقح

حبضشاد م

        وظشَخ.

أعمبل 

 فصهُخ.

أمزحبن وظشي 

 وهبئً

 أمزحبن عمهٍ

 أمزحبوبد فصهُخ

 ومىرج االسئهخ و االجبثخ

و  و انعمهً نالمزحبن انىظشي

 مزبح ثبنكىزشول أو مهف انمقشس

 االمزحبن انذوسي ثمهف انمقشس

 سؤال انطالة

 التحوالت علي يتعرف 

 الغذائية للعناصر البيولوجية

 .التربة في

 التربة لميكروبات دور يقييم. 

 االختبارات بعض يطبق 

 المتعلقة الميكروبيولوجية

 .األراضي بميكروبيولوجيا

 الذاتي التعلم مهارة يكتسب. 

 

 –انفطرَاخ  –انثكررَا 

 يُسُراخاألكرُُى

حبضشاد م

        وظشَخ.

أعمبل 

 فصهُخ.

أمزحبن وظشي 

 وهبئً

 أمزحبن عمهٍ

 أمزحبوبد فصهُخ

اسئهخ االمزحبن و كشف انذسجبد 

 ثبنكىزشول

 مزكشح انطالة ثمهف انمقشس

 التحوالت علي يتعرف 

 الغذائية للعناصر البيولوجية

 -انثروذىزوا  –انطحانة 

 انفُروساخ

حبضشاد م

        وظشَخ.

أعمبل 

أمزحبن وظشي 

 وهبئً

 أمزحبن عمهٍ

 ومىرج االسئهخ و االجبثخ

و  و انعمهً نالمزحبن انىظشي

 مزبح ثبنكىزشول أو مهف انمقشس

 انذوسي ثمهف انمقشس االمزحبن
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 .التربة في

 التربة لميكروبات دور يقييم. 

 اراتاالختب بعض يطبق 

 المتعلقة الميكروبيولوجية

 .األراضي بميكروبيولوجيا

 

 سؤال انطالة أمزحبوبد فصهُخ فصهُخ.

 التحوالت علي يتعرف 

 الغذائية للعناصر البيولوجية

 .التربة في

 التربة لميكروبات دور يقييم. 

 ميكروبات علي ويتعرف يعزل 

 .المختلفة التربة

 الذاتي التعلم مهارة يكتسب. 

 

ذحهم  –دورج انكرتىٌ 

 –انذتال  –انًادج انعضىَح 

 ذحهم يركثاخ انكرتىٌ

انرخًر انًُثاٍَ  –انعضىَح 

 ذحهم انهُذروكرتىَاخ –

حبضشاد م

        وظشَخ.

أعمبل 

 فصهُخ.

أمزحبن وظشي 

 وهبئً

 أمزحبن عمهٍ

 أمزحبوبد فصهُخ

اسئهخ االمزحبن و كشف انذسجبد 

 ثبنكىزشول

 مزكشح انطالة ثمهف انمقشس

 التحوالت علي يتعرف 

 الغذائية للعناصر البيولوجية

 .التربة في

 التربة لميكروبات دور ييميق. 

 ميكروبات علي ويتعرف يعزل 

 .المختلفة التربة

يعذَح  –دورج انُُرروخٍُ 

يكثاخ انُُرروخٍُ 

طرق ذحهم  –انعضىَح 

 –األحًاض األيُُُح 

ذثثُد  –انرأزخ   -انُشذرج 

َُرروخٍُ انهىاء اندىٌ 

 الذكافهُا وذكافهُا

د حبضشام

        وظشَخ.

أعمبل 

 فصهُخ.

أمزحبن وظشي 

 وهبئً

 أمزحبن عمهٍ

 أمزحبوبد فصهُخ

 ومىرج االسئهخ و االجبثخ

و  و انعمهً نالمزحبن انىظشي

 مزبح ثبنكىزشول أو مهف انمقشس

 االمزحبن انذوسي ثمهف انمقشس

 سؤال انطالة
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 تجميع عند بحرفية يتعامل 

 .المعلومات

 

 التحوالت علي يتعرف 

 الغذائية للعناصر البيولوجية

 .التربة في

 التربة لميكروبات دور قييمي. 

 .يراعى حقوق الملكية الفكرية 

 

يعذَح  –دورج انكثرَد 

يركثاخ انكثرَد انعضىَح 

أكسذج واخرسال يركثاخ  –

انكثرَد تىاسطح يُكروتاخ 

 انررتح

حبضشاد م

        وظشَخ.

أعمبل 

 فصهُخ.

أمزحبن وظشي 

 وهبئً

 أمزحبن عمهٍ

 أمزحبوبد فصهُخ

نذسجبد اسئهخ االمزحبن و كشف ا

 ثبنكىزشول

 مزكشح انطالة ثمهف انمقشس

 العمليات علي يتعرف 

 التي الهامة الميكروبيولوجية

 ميكروبات بواسطة تحدث

 األزوت تثبيت مثل التربة

 الفوسفور مكبات وإذابة

 .والبوتاسيوم

 البيولوجية التأثيرات يحدد 

 تحلل علي التربة لميكروبات

 .العضوية المادة

 راتاالختبا بعض يطبق 

 المتعلقة الميكروبيولوجية

 .األراضي بميكروبيولوجيا

يعذَح  –دورج انفىسفىر 

يركثاخ انفىسفىر 

إراتح انفىسفاخ  –انعضىَح 

أكسذج واخرسال يركثاخ  –

 انفىسفىر

حبضشاد م

        وظشَخ.

أعمبل 

 فصهُخ.

أمزحبن وظشي 

 وهبئً

 أمزحبن عمهٍ

 أمزحبوبد فصهُخ

 ومىرج االسئهخ و االجبثخ

و  و انعمهً نالمزحبن انىظشي

 مزبح ثبنكىزشول أو مهف انمقشس

 االمزحبن انذوسي ثمهف انمقشس

 سؤال انطالة
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 الذاتي التعلم مهارة يكتسب. 

 

 الميكروبات بين العالقة يشرح 

 العضوية المادة وتحلل

 .والمبيدات

 التربة لميكروبات دور يقييم. 

 في الحديثة التقنيات يستخدم 

 .التخصص مجال

 

انًُكروتاخ فٍ دور 

ذحىالخ انحذَذ وانعُاصر 

انصغري فٍ انررتح 

 انسراعُح

حبضشاد م

        وظشَخ.

أعمبل 

 فصهُخ.

أمزحبن وظشي 

 وهبئً

 أمزحبن عمهٍ

 أمزحبوبد فصهُخ

اسئهخ االمزحبن و كشف انذسجبد 

 ثبنكىزشول

 مزكشح انطالة ثمهف انمقشس

 الميكروبات بين العالقة يشرح 

 يةالعضو المادة وتحلل

 .والمبيدات

 التربة لميكروبات دور يقييم. 

 تجميع عند بحرفية يتعامل 

 .المعلومات

 

 –االذساٌ انًُكروتٍ 

انعالقاخ انًُكروتُح فٍ 

دور   -انررتح انسراعُح 

انًُكروتاخ فٍ ذحهم 

يُكروتاخ  –انًثُذاخ 

 انرَسوسفُر

حبضشاد م

        وظشَخ.

أعمبل 

 فصهُخ.

أمزحبن وظشي 

 وهبئً

 أمزحبن عمهٍ

 أمزحبوبد فصهُخ

 ومىرج االسئهخ و االجبثخ

و  و انعمهً نالمزحبن انىظشي

 مزبح ثبنكىزشول أو مهف انمقشس

 االمزحبن انذوسي ثمهف انمقشس

 سؤال انطالة

 عًُذ انكهُح                                                                          أسرار انًادج                                                                  رئُس انقسى                    

 

 ياهر حسة انُثً خهُم(ا.د/                                         ا.د/                                                                      )ا.د/ 
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 7878كىد انًقرر :               انًرقذو األراضٍ يُكروتُىنىخُايقرر:     ِ                                      ترَايح :انذكرىرا

 

 انًحرىَاخ انرئُسُح نهًقرر َىاذح انرعهى انًسرهذهح نهًقرر انذراسً

4د 3د  2د  1د  2ج   1ج   2ب  1ب  3أ  2أ  1أ   

   
 

        عايح عهٍ أحُاء انررتح َظرج  –ذركُة انررتح انسراعُح

 انذقُقح

            األكرُُىيُسُراخ –انفطرَاخ  –انثكررَا 

            انفُروساخ –انثروذىزوا  –انطحانة 

  

 

 

 

    

 

  ٌذحهم  –انذتال  –ذحهم انًادج انعضىَح  –دورج انكرتى

ذحهم  –انرخًر انًُثاٍَ  –يركثاخ انكرتىٌ انعضىَح 

 تىَاخانهُذروكر

 

       

 

   ٍُيعذَح يكثاخ انُُرروخٍُ انعضىَح  –دورج انُُرروخ– 

ذثثُد  –انرأزخ   -انُشذرج  –طرق ذحهم األحًاض األيُُُح 

 َُرروخٍُ انهىاء اندىٌ الذكافهُا وذكافهُا

    
 

       أكسذج  –يعذَح يركثاخ انكثرَد انعضىَح  –دورج انكثرَد

 د تىاسطح يُكروتاخ انررتحواخرسال يركثاخ انكثرَ

 
   

 
  

  
إراتح  –يعذَح يركثاخ انفىسفىر انعضىَح  –دورج انفىسفىر   

 أكسذج واخرسال يركثاخ انفىسفىر –انفىسفاخ 

        
 

   ٍدور انًُكروتاخ فٍ ذحىالخ انحذَذ وانعُاصر انصغري ف

 انررتح انسراعُح

 

 

          ٍالقاخ انًُكروتُح فٍ انررتح انسراعُح انع –االذساٌ انًُكروت

يُكروتاخ  –دور انًُكروتاخ فٍ ذحهم انًثُذاخ   -

 انرَسوسفُر

 

 عًُذ انكهُح                                             أسرار انًادج                                                              رئُس انقسى                                                 

 

 هر حسة انُثً خهُم(ا.د/                                   ا.د/                                                                          )ا.د/ يا
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 7878كىد انًقرر :               انًرقذو األراضٍ يُكروتُىنىخُايقرر:     ترَايح :انذكرىراِ                                      

 

 محزىي انمقشس 

نواتج 
التعليم 
المستهد

 فة

رشكُت انزشثخ 

وظشح  –انضساعُخ 

عبمخ عهٍ أحُبء 

 انزشثخ انذقُقخ

 –انجكزشَب 

 –انفطشَبد 

 األكزُىىمُسُزبد

 –انطحبنت 

 -انجشورىصوا 

 انفُشوسبد

رحهم  –دوسح انكشثىن 

 –انمبدح انعضىَخ 

رحهم مشكجبد  –ذثبل ان

 –انكشثىن انعضىَخ 

 –انزخمش انمُثبوٍ 

 رحهم انهُذسوكشثىوبد

 –دوسح انىُزشوجُه 

معذوخ مكجبد 

 –انىُزشوجُه انعضىَخ 

طشق رحهم األحمبض 

  -انىشذسح  –األمُىُخ 

رثجُذ  –انزأصد 

وُزشوجُه انهىاء 

انجىٌ الركبفهُب 

 وركبفهُب

دوسح 

 –انكجشَذ 

معذوخ 

مشكجبد 

 انكجشَذ

 –انعضىَخ 

أكسذح 

واخزضال 

مشكجبد 

انكجشَذ 

ثىاسطخ 

مُكشوثبد 

 انزشثخ

دوسح 

 –انفىسفىس 

معذوخ 

مشكجبد 

انفىسفىس 

 –انعضىَخ 

إراثخ 

 –انفىسفبد 

أكسذح 

واخزضال 

مشكجبد 

 انفىسفىس

دوس 

انمُكشوثبد 

فٍ 

رحىالد 

انحذَذ 

وانعىبصش 

انصغشي 

فٍ انزشثخ 

 انضساعُخ

االرضان 

انمُكشوثٍ 

انعالقبد  –

مُكشوثُخ ان

فٍ انزشثخ 

  -انضساعُخ 

دوس 

انمُكشوثبد 

فٍ رحهم 

 –انمجُذاد 

مُكشوثبد 

 انشَضوسفُش

 1أ
امتحان نظرى و 

 عملى و شفوى
امتحان نظرى و 
 عملى

امتحان نظرى  امتحان نظرى و عملى امتحان نظرى و عملى امتحان نظرى و عملى
  و عملى

  

  2أ
امتحان نظرى و 

     امتحان نظرى و عملى عملى

امتحان 
نظرى و 

 عملى

امتحان 
نظرى و 

 عملى

       3أ
امتحان نظرى 

 و عملى
  

   امتحان نظرى و عملى امتحان نظرى و عملى    1ة
أمتحان 

 عملى
أمتحان 

 عملى

    أمتحان عملى    أمتحان شفوى  2ة

     امتحان عملى و نظرى  امتحان نظرى و عملى   1ج 

        2ج 
امتحان 
 دورى

حان امت
 دورى

    امتحان دورى   امتحان عملى   1د

          2د

        3د
امتحان 

 عملى
امتحان 

 عملى
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  ورقة عمل  ورقة عمل  4د
مشروع 
  جماعى

مشروع  
 جماعى

 حسنى محمد عبدالدايم  رئيس مجلس القسم : أ.د.              راشد عبدالفتاح زعلول  أستاذ المادة : أ.د

 


