جامعة بنها
كلٌة الزراعة
توصٌف مقرر أساسٌات المٌكروبٌولوجٌا الزراعٌة
مواصفات المقرر :
البرنامج أو البرامج التً ٌقدم من خاللها المقرر  :كل البرامج
المقرر ٌمثل عنصراً رئٌسٌا ً أو ثانوٌا ً بالنسبة للبرامج :
القسم العلمً المسئول عن البرنامج  :مقرر عام
القسم العلمً المسئول عن تدرٌس المقرر  :قسم النبات الزراعً "فرع المٌكروبٌولوجى"
السنة الدراسٌة  /المستوى  :الفرقة الثانٌة "الشعبة العامة  +شعبة الزراعة والتربٌة "  /فصل
دراسً أول
2010 /

تارٌخ اعتماد توصٌف البرنامج / :
( أ ) البٌانات األساسٌة

الكود :

العنوان  :أساسٌات المٌكروبٌولوجٌا الزراعٌة
الساعات المعتمدة :
المحاضرة  2 :ساعة  /أسبوع

الدروس العملٌة  4 :ساعة  /أسبوع

المجموع 84:

( ب ) البٌانات المهنٌة
 1ـ األهداف العامة للمقرر :
ٌهدف المقرر إلى دراسة أنواع المٌكروبات وأهمٌتها التطبٌقٌة  ،كذلك ٌهدف المقرر إلى
تعرٌف الطالب بدور المٌكروبات (بكترٌا  -فطرٌات -فٌروسات  -طحالب) فً خصوبة التربة
الزراعٌة وعالقتها باألغذٌة واأللبان  ،أٌضا تعرٌف الطالب بكٌفٌة إكثار المٌكروبات المفٌدة
واالستفادة منها فً المجاالت الزراعٌة المختلفة مثل التربة والمٌاه واألغذٌة.
 2ـ النتائج التعلٌمٌة المستهدفة للمقرر :
بعد االنتهاء من تدرٌس هذا المقرر ٌستطٌع الطالب أن:
أ ـ المعرفة والفهم :
أٌ -1-تعرف على أنواع الكائنات الحٌة الدقٌقة من حٌث األهمٌة والتقسٌم .
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أٌ -2-لم بكٌفٌة إكثار المٌكروبات وتوفٌر الظروف المثلً لنموها .
أٌ -3-تعرف عل دورات التمثٌل الغذائً بالمٌكروبات .
أٌ -4-لم بكٌفٌة توظٌف واستخدام المٌكروبات النافعة فً خدمة المجتمع والبٌئة .
ب ـ القدرات الذهنٌة :
بٌ -1-حدد أنواع المٌكروبات المختلفة.
بٌ -2-حدد الظروف المثلً لنمو المٌكروبات .
بٌ -3-حدد المشاكل المتعلقة بنمو المٌكروبات وكٌفٌة حل هذه المشكالت .
ج – المهارات :
ج ـ المهارات المهنٌة والعملٌة الخاصة بالمقرر :
ج ـ  1ـ ٌعزل المٌكروبات (بكترٌا  -فطرٌات – فٌروسات ) .
ج ـ  2ـ ٌستفٌد عملٌا من هذه المٌكروبات فً النواحً البٌئٌة المختلفة .
ج ـ  3ـ ٌستخدم التقنٌات الحدٌثة فً مجال المٌكروبٌولوجً .
د ـ المهارات العامة :
د ـ  1ـ ٌكتسب مهارة العمل الجماعً.
د ـ  2ـ ٌستخدم أجهزة العرض ونظم المعلومات الحدٌثة.
د ـ  3ـ ٌتواصل بفاعلٌة مع الجهات البحثٌة .
 3ـ محتوى المقرر :
الموضوع

عدد الساعات

محاضرة

دروس عملٌة

مقدمة – أهمٌة المٌكروبات – تقسٌم البكترٌا
تركٌب الخلٌة البكتٌرٌة – النمو والتكاثر فً البكتٌرٌا
تأثٌر الظروف البٌئٌة علً نمو البكتٌرٌا:
 -1تأثٌر الظروف الطبٌعٌة
 -2تأثٌر الظروف الكٌماوٌة
التغذٌة والتنفس فً البكتٌرٌا – اإلنزٌمات البكتٌرٌة
التمثٌل الغذائً فً البكتٌرٌا
الفطرٌات – األهمٌة – التغذٌة والتكاثر فً الفطرٌات –
تقسٌم الفطرٌات
الفٌروسات – طرق زراعة الفٌروسات – طرق
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تشخٌص اإلصابة الفٌروسٌة – طرق انتقال اإلصابة
الفٌروسٌة  -الطحالب
دورة الكربون – دورة النٌتروجٌن  -األسمدة الحٌوٌة –
12
إنتاج البٌوجاز – مٌكروبٌولوجٌا المٌاه
مٌكروبٌولوجٌا األغذٌة واأللبان
6
84
إجمالً عدد الساعات
4

4

8

2
28

4
56

ـ استراتٌجٌات التعلٌم والتعلم

 -1-4المحاضرات والشرح
 -2-4الدراسة المعملٌة
 -3-4المناقشة وحلقات البحث
 -4-4التعلم التعاونً
 -5-4حل المشكالت
 5ـ أسالٌب تقٌٌم الطالب
 -1-5االمتحانات الدورٌة واألنشطة
 -2-5االمتحان الشفوي
 -3-5االمتحان العملً
 -4-5االمتحان النظري

لتقٌٌم
لتقٌٌم
لتقٌٌم
لتقٌٌم

الفهم والمعرفة .
المهارات الذهنٌة والمكتسبة .
المهارات العملٌة .
المعرفة والفهم والمهارات الذهنٌة

جدول التقٌٌم :
التقٌٌم
التقٌٌم
التقٌٌم
التقٌٌم

 -1االمتحانات الدورٌة واألنشطة
 -2االمتحان الشفوي
 -3االمتحان العملً
 -4االمتحان النظري النهائً

األسبوع
األسبوع
األسبوع
األسبوع

الوزن النسبً لكل تقٌٌم
االمتحان النظري

%60

االمتحان الشفوي

%10

االمتحان العملً

%15

أعمال السنة  /الفصل

%15

المجموع

% 100

 6ـ قائمة المراجع
3

الرابع والثامن والثانً عشر .
الخامس عشر .
الخامس عشر .
السادس عشر والسابع عشر.

أوال المراجع العربٌة:
 -1عبد الحافظ  ،عبد الوهاب محمد  -مبارك  ،محمد الصاوي ( :)1996مراجعة  :محمود  ،سعد
على ذكى  -المٌكروبٌولوجٌا التطبٌقٌة  ،المكتبة األكادٌمٌة – القاهرة .
 -2أبو الدهب  ،مصطفى كمال -الكشٌر  ،حسٌن محمد – القزاز  ،سٌد احمد  -شعٌب  ،عالٌة
عبدالباقى ( :)1997علم البكتٌرات ( الجزء األول ) الطبعة األولى  ،دار المعارف  -القاهرة .
 -4مبارك  ،محمد الصاوي  -عبد الحافظ  ،عبد الوهاب محمد  -جمال  ،راوٌة فتحً (:)2005
عالم البكتٌرٌا – الطبعة األولى – مكتبة أوزورٌس .
 -5أحمد  ،محمد علً ( : )1998عالم الفطرٌات  .الدار العربٌة للنشر والتوزٌع – القاهرة.
 -6عمار  ،محمد محمد ( :)2002الفطرٌات  .الدار العربٌة للنشر والتوزٌع – القاهرة .
ثانٌا المراجع األجنبٌة :
& -Bergey's Mannual of Systematic Bacteriology (2001). Williams
Wilkins, Baltimore, U.S.A.
- Periodicals, web sites…..etc.

-Journal of Applied Microbiology.

-Egyptian Journal of Microbiology.
-WWW.google.com (microbiology).
 )7اإلمكانات المطلوبة للتعلٌم والتعلم
 -1قاعات تدرٌس -2 .معامل.
 -5أجهزة عرض.
 -4كمبٌوتر.
 -7كٌماوٌات.

 -3مٌكروسكوبات.
 -6بٌئات مٌكروبٌة.

رئٌس القسم

منسق المقرر

أ.د .عبده مهدي محمد مهدي

أ.د .راشد عبدالفتاح زغلول

التوقٌع:

التوقٌع:
اإلسم  :أ.د /حامد السٌد أبوعلى
التوقٌع:
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