
  
 

 وحدة ضامن اجلودة -لكية الزراعة مبش هتر -جامعة بهنا

 (دساسبد ػهٛب)يشحهخ  رذٔٚش انًخهفبد ٔإػبدح إسزخذايٓبيمشس  رٕصٛف

 

 خبيؼخ ثُٓب –ضساػخ كهٛخ ان -دساسبد ػهٛب رذٔٚش انًخهفبد ٔإػبدح إسزخذايٓب رٕصٛف يمشس 

  :ثٛبَبد انًمشس -1

  6629انشيض انكٕد٘ :  
رذٔٚش انًخهفبد  اسى انًمشس :

 ٔإػبدح إسزخذايٓب
 أخزٛبسٖ ■      اخجبسٖ□     : َٕع انًمشس

 عام .أسى انجشَبيح:1

 النبات الزراعي المسئول عن البرنامج : .انمسى انؼه2ًٗ

 الميكروبيولوجيا الزراعية : انزخصص -4

        دكزٕساِ□       يبخسزٛش  ■            دثهٕو□    :بد انؼهٛبثشَبيح انذساس -5

 انثبَٗ□              أٜل□    انفصم انذساسٗ:-6

 ( ػًهٙ     2(  َظش٘   + )         2)      :ػذد انٕحذاد / انسبػبد انًؼزًذح -7

 62/5/6202 برنامج : لتاريخ إعتماد توصيف ا.8

 

 ف انًمشس :اْذأ -2

 

رؼشٚف انطبنت ثحدى انًخهفبد انضساػٛخ ٔانًشبكم انًزشرجخ ػهٗ رشاكًٓب  .1

 ٔػذو اػبدح اسزخذايٓب.

 .رؼشٚف انطبنت ثبنًفبْٛى األسبسٛخ ألًْٛخ اسزخذاو انًخهفبد انضساػٛخ .2

رٕضٛح انذٔس انحٕٛ٘ نهًٛكشٔثبد فٙ انزكُٕنٕخٛب انًخزهفخ نالسزفبدح  .3

 يٍ انًخهفبد انضساػٛخ.

  :التعليمية المستهدفة للمقرر  النتائج -3

      :انًؼهٕيبد ٔانًفبْٛى -أ
 ٚزؼشف ػهٗ انًٛكبَٛكٛبد انًخزهفخ نًؼبندخ انًخهفبد انؼضٕٚخ. .1

 ٚهخص انطشق انًخزهفخ نالسزفبدح يٍ انًخهفبد انؼضٕٚخ. .2

 :  انًٓبساد انزُْٛخ -ة

 ٚحذد أَست انطشق نًؼبندخ انًخهفبد انضساػٛخ. .1

انز٘ رهؼجّ انًٛكشٔثبد فٙ يؼبندخ انًخهفبد ٔإَزبج ٚشثظ ثٍٛ انذٔس  .2

 انًٕاد راد األًْٛخ انزطجٛمٛخ.

 انًٓبساد انًُٓٛخ: -خـ    

 

 ٚحضش انهمبحبد انحٕٛٚخ انًسزخذيخ فٗ ػًهٛبد رذٔٚش انًخهفبد. .1

 ٚحضش انسًبد انؼضٕ٘ انصُبػٙ .2

 ٚشغم ٔحذح انجٕٛخبص ثًٓبسح. .3

 خ.ٚحضش انسٛالج ٔاألػالف غٛش رمهٛذٚ .4

     : انًٓبساد انؼبيخ  -د 

 ٚسزخذو انزكُٕنٕخٛبد انحذٚثخ فٙ ردًٛغ انجٛبَبد. .1

 ٚؼًم ثألم لذس يٍ األششاف. .2

 ٚطجك أخاللٛبد انًُٓخ فٗ انجحث انؼهًٗ. .3

 :يحزٕٖ انًمشس -4

عدد 
 ساعاتال

عمليةال  
محاضرةال  

 عدد
 ساعاتال
النظرية   

 الموضوع

االسزخذاو  –خًخ ػٍ حشق انًخهفبد انزأثٛشاد انضبسح انُب 2 االولى 
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 األيثم نهًخهفبد انؼضٕٚخ

 الثانية 
 ركُٕنٕخٛب انزخًٛش انٕٓائٙ ٔانالْٕائٙ نالسزفبدح يٍ انًخهفبد 4

 الثالثة 

 الرابعة 
 رحضٛش انسًبد انؼضٕ٘ انصُبػٙ يٍ انًخهفبد 4

 الخامسة 

 السادسة 
 إَزبج انطبلخ انحٕٛٚخ يٍ انًخهفبد 4

ةالسابع   

 الثامنة 
 إَزبج األػالف انغٛش رمهٛذٚخ يٍ انًخهفبد انضساػٛخ  4

 التاسعة 

 إَزبج انسٛالج يٍ انًخهفبد انضساػٛخ 2 العاشرة 

 الحادية عشر 

6 
رؼظٛى االسزفبدح يٍ يخهفبد انزصُٛغ انغزائٙ فٗ إَزبج انًٕاد 

 الثانية عشر  انحٕٛٚخ

 الثالثة عشر 

 نزمٛٛى االلزصبد٘ ٔانجٛئٙ نزكُٕنٕخٛب رذٔٚش انًخهفبد انؼضٕٚخا 2 الرابعة عشر 

 اآلجمالى 82  82
 
 

  .أساابنٛت انزؼهااٛى ٔاناازؼهى -5

                    
 حهمبد َمبش.□                 رذسٚجبد ػًهٛخ. ■               يحبضشاد َظشٚخ.  ■

 أػًبل فصهٛخ. ■                     يبدح ثحث.      □

 رمٕٚى انطــالة : -7

 يبدح ثحث□        أيزحبٌ شفٕٖ ■       أيزحبٌ ػًهٙ ■       أيزحبٌ َظشٖ َٓبئٗ  ■ :رمٕٚى انطــالةسبنٛت أ -أ

 .4،6األسجٕع :يبدح ثحث (1)انزمٛٛى                    رٕلٛذ انزمٛٛى: -ة

 12األسجٕعيبدح ثحث ٔ أخشٖ: (2)انزمٛٛى 

 14األسجٕع  انشفٕٖ:أيزحبٌ  (3)انزمٛٛى

 15أيزحبٌ انؼًهٗ األسجٕع (4)انزمٛٛى 

 16األسجٕع أيزحبٌ انُظشٖ (5)انزمٛٛى 

 دسخخ 66 : َظشٖ َٓبئٗايزحبٌ     انزمٛٛى: دسخبدغ رٕصٚ -خـ

 دسخخ 16 :اإليزحبٌ انشفٕٖ

 دسخخ 36  :اإليزحبٌ انؼًهٗ

 دسخخ  166 :انًدًٕع

 لبئًخ انكزت انذساسٛخ ٔانًشاخغ : -6

 انًمشس: يزكشاد -أ
رذسٚس  إػذاد أػضبء ْٛئخ - رذٔٚش انًخهفبد ٔاػبدح اسزخذايٓبيحبضشاد فٙ 

 انًٛكشٔثٕٛنٕخٛب انضساػٛخ
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 انذساسٛخ:كزت ان -ة

 

 

 ( ٌاألسًذح انحٕٛٚخ ٔانضساػخ انؼضٕٚخ2667طّ، انشحبد يحًذ سيضب :)  غزاء

 سٚخ يصش انؼشثٛخ.خًٕٓ –انمبْشح  داس انفكش انؼشثٗ نهُشش. – صحٗ ٔثٛئخ َظٛفخ

 ( طشق االسزفبدح يٍ انًخهفبد انضساػٛخ 2666أسَبؤٔط، يحًذ انسٛذ :)–  يكزجخ انذاس

 انؼشثٛخ نهكزبة . 

 ػجذ انؼضٚض، إثشاْٛى  –حُفٗ، يحًٕد –انشًٛٙ، سًٛش –ػالء انذٍٚ، يحًذ َجٛم

 –ٔصاسح انضساػخ  –ػهف( –سًبء  –( : انجٕٛخبص نهشٚف انًصش٘ )طبلخ 1963)

 األغزٚخ ٔانضساػخيُظًخ 

 كزت يمزشحخ -خـ

 

 ( يؼبندااخ يٛاابِ انصااشف انصااح2666ٙانااذٖٔ، أحًااذ : )–  داس انكزاات انؼهًٛااخ نهُشااش

 ٔانزٕصٚغ. ج.و.ع.

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

Microbiological methods, Butter Worth Heinemann Ltd. 
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