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 تثبيت اآلزوت الجوى فى األراضى
 

التنمية المتواصلة للبيئة وإدارة مشروعاتها /  :البرنامج أو البرامج التي يقدم من خاللها المقرر
 الماجستير

 رىالمقرر إجباري/ اختياري: اختيا

 وإدارة مشروعاتها التنمية المتواصلة للبيئة : القسم الذي يقدم البرنامج

 وإدارة مشروعاتها التنمية المتواصلة للبيئة : القسم الذي يقدم المقرر

 الماجستير  : السنة الدراسية/ المستوى

 تاريخ اعتماد المواصفات

 )أ( البيانات األساسية

  DE020 الكود: اضىتثبيت اآلزوت الجوى فى األر العنوان:
  1المحاضرة: 2:التدريسيةالساعات 

  2العملي: -:رااد الخاصحصص اإل

 البيانات المهنية)ب( 

 :األهداف العامة للمقرر (1

فهم المضمون العلمى لعملية التثبيت الحيوى لآلزوت الجوى واهميته فى  -1.1
 زيادة خصوبة األراضى. 

 ختلفة المثبتة لآلزوت الجوى.اإللمام بأنواع الكائنات الدقيقة الم -..2
 . معرفة الطرق المختلفة للتثبيت الحيوى لآلزوت الجوى -..3
 توضيح كيفية حدوث العملية البيولوجية لتثبيت اآلزوت الجوى. -1.1
 دراسة العوامل البيئية المؤثرة على عملية تثبيت اآلزوت الجوى. -..5
 .  تقييم أهمية دور تثبيت اآلزوت الجوى حيويا -..6
تحسين عملية التثبيت الحيوى لآلزوت الجوى و الوصول بها الى الدرجة  -..7

األمثل.



 

 نواتج التعلم المستهدفة: (2

 تثبيت اآلزوت الجوى فى األراضى نواتج التعلم لمقرر نواتج التعلم للبرنامج التى يساهم المقرر فى تحقيقها المجال

2-
1-

ا 
هم

لمعرفة والف
 

لبيئية المحلية والدولية المتعلقة يعرف النظريات ا -1.1.1
 بمجال تنمية البيئة. 

يذكر المضمون األساسى لعملية  -2-1-1-1
 التثبيت الحيوى لآلزوت الجوى.

يعرف انواع الكائنات الدقيقة  -2-1-1-2
 المختلفة المثبتة لآلزوت الجوى.

يصف أثار الممارسات البيئية المختلفة وإنعكاسها  -2.1.3
 وارد.على تنمية الم

يصف بالطرق المختلفة لتثبيت  -2-1-3-1

 اآلزوت الجوى حيويا.

التطورات العلمية والطرق المنهجية  دديع -2.1.3
 المتقدمة فى مجال التنمية المستدامة للبيئة. 

يشرح الطالب كيفية حدوث عملية  -2-1-5-1
 التثبيت الحيوى لآلزوت الجوى.

 

2-
2-

 
هنية

ت الذ
القدرا

 

المعلومات البيئية المختلفة وتوظيفها فى يحلل  – 1.3.3
 حل المشكالت البيئة بإسلوب علمى.

يحل المشكالت البيئية المؤثرة على  -2-2-1-1
 عملية التثبيت الحيوى لآلزوت الجوى.

المناسبة  وللحجاد الإليالمشكالت البيئية يناقش  -3.3.3
 لها.

الكائنات الدقيقة المختلفة  يميز بين  -2-2-2-1
 ثبتة لآلزوت الجوى حيويا.الم

بين  المعارف البيئية المختلفة للوصول  يقارن -2.3.3
 إلى أفضل الحلول للمشكالت البيئية

يقارن بين الطرق المختلفة لعملية  -2-2-3-1
 التثبيت الحيوى لآلزوت الجوى.

يستخلص الممارسات البيئية الجيدة  للتعامل  -2.3.3
 بيئية.األمثل مع مختلف األنظمة ال

يستنتج الوسائل التى تؤدى  الى  -2-2-7-1
تحسين عملية التثبيت الحيوى لآلزوت الجوى و 

 الوصول بها الى الدرجة المثلى.
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والعلمية

هنية 
ت الم

هارا
الم

 

بتقن المهارات المختلفة لضمان التنمية المستدامة  -1.2.1
    للموارد البيئية.

لمثبتة الكائنات الدقيقة ا يعزل -2-3-1-1
 حيويا. لآلزوت الجوى

ينقى الكائنات الدقيقة المثبتة لآلزوت  -2-3-1-2
 الجوى حيويا.

يحدد الطرق واألدوات المناسبة لتعظيم اآلداء فى  -2.2.3
 المجال البيئى.

يوظف الطرق المختلفة إلستخدام -2-3-4-1
مثبتات اآلزوت الجوى لتحسين القدرة اإلنتاجية 

 للمحاصيل الزراعية.
ينتج اللقاحات البكتيرية المختلفة من -2-3-1-2

مثبتات اآلزوت الجوى إلستخدامها فى 
 الزراعة.

يقترح الطرق المثلى إلنتاج  -2-3-4-3
 ةاللقاحات البكتيرية المختلف

مهارات -2-4

 ةعامــ

 ومنقولة

يتواصل بفاعلية بمختلف الطرق للتغلب على  -1.4.2
 ء والمجتمع بإيجابية.الحواجز الطبيعية للتفاعل مع الزمال

 
يتواصل بفاعلية مع المجتمع  -2-4-1-1

الزراعى لتوعيته وتعريفه بأهمية استخدام 
البكتيريا المثبتة لآلزوت كسماد نيتروجينى بدال 

 من استخدام السماد الكيماوى وذلك فى زيادة
التربة والمحافظة على البيئة من  خصوبة
 التلوث. 

 لمواصلة المتخصصة ديثةحال التطورات يواكب -5.4.2
 .الذاتية المهنية التنمية

يستخدم بصورة جيدة التكنولوجيا  -2-4-5-1  

السالالت البكتيرية  الحديثة فى الحصول على



 المحتويات:( 3

 /عمليإرااد محاضرة عدد الساعات الموضوع

و اهميته  مقدمة عن تثبيت النيتروجين الجوى -1
المحافظة على البيئة فى زيادة خصوبة التربة و

 . من التلوث

2 1 2 

 الكائنات المثبتة للنيتروجين الجوى.  -2

 البكتيريا 

 .الطحالب الخضراء المزرقة 

 .الفرانكيا 

1 2 1 

 تثبيت النيتروجين الجوى.أنواع -3

 تكافليا تثبيت النيتروجين الجوى 

  التكافليا.تثبيت النيتروجين الجوى 

6 3 6 

كافليا بواسطة بكتيريا تثبيت النيتروجين الجوى ت -4

 العقد الجذرية )الريزوبيا( فى البقوليات.

  عملية حدوث اإلصابة بواسطة

 بكتيريا الريزوبيا.

 .تكوين العقد الجذرية ووظيفتها 

  األثر البيئى على بكتيريا العقد

 الجذرية )الريزوبيا(.

2 1 2 

 عملية  تثبيت النيتروجين الجوى.  -5

 .ما هو تثبيت النيتروجين؟ 

 يب إنزيم النيتروجينيز.ترك 

 .ميكانيكية عملية اإلختزال 

  إختزال األسيتيلين بواسطة

 إنزيم النيتروجينيز.

  تأثير األكسجين على عمل إنزيم

 النيتروجينيز.

  تمثيل النيتروجين الجوى

 المثبت حيويا.

6 3 6 

 تقييم أهمية دور تثبيت النيتروجين الجوى. -6

 .الطريقة المباشرة 

 شرة.الطريقة الغير مبا 

1 2 1 

 المعوقات البيئية لتثبيت النيتروجين الجوى. -7

 معوقات فيزيائية 

 معوقات كيميائية 

2 1 2 

 كيفية زيادة تثبيت النيتروجين الجوى. -8

 .التلقيح بواسطة بكتيريا الريزوبيا 

 .إنتقاء سالالت الريزوبيا 

2 1 2 

 28 14 28 اإلجمالى

 ذات الكفاءة العالية فى تثبيت اآلزوت الجوى.

يستخدم المصادر المختلفة للمعلومات لوضع  -6.4.2
 حلول إبتكارية للقضايا البيئية.

يتقن استخدام المصادر المختلفة  -2-4-6-1

 للحصول على المعلومات والمعارف المفيدة عن
السالالت البكتيرية ذات الكفاءة العالية فى تثبيت 

 اآلزوت الجوى.



  موضوعات المقرر (4

 
 العالقة بين المقرر والبرنامج: (5
 

رقم 

 الموضوع

 سبوعاأل الموضوع

1 
و اهميته فى زيادة خصوبة التربة  مقدمة عن تثبيت النيتروجين الجوى

 . والمحافظة على البيئة من التلوث

 االول

2 

 الكائنات المثبتة للنيتروجين الجوى. 

 البكتيريا 

 .الطحالب الخضراء المزرقة 

 .الفرانكيا 

 الثالث -الثاني

3 

 تثبيت النيتروجين الجوى.أنواع 

 تكافليا جين الجوىتثبيت النيترو 

  التكافليا.تثبيت النيتروجين الجوى 

 -الخامس -الرابع  

 السادس

1 

تثبيت النيتروجين الجوى تكافليا بواسطة بكتيريا العقد الجذرية )الريزوبيا( 

 فى البقوليات.

 .عملية حدوث اإلصابة بواسطة بكتيريا الريزوبيا 

 .تكوين العقد الجذرية ووظيفتها 

 ى بكتيريا العقد الجذرية )الريزوبيا(.األثر البيئى عل 

 السابع 

5 

 عملية  تثبيت النيتروجين الجوى. 

 .ما هو تثبيت النيتروجين؟ 

 .تركيب إنزيم النيتروجينيز 

 .ميكانيكية عملية اإلختزال 

 .إختزال األسيتيلين بواسطة إنزيم النيتروجينيز 

 .تأثير األكسجين على عمل إنزيم النيتروجينيز 

 روجين الجوى المثبت حيويا.تمثيل النيت 

   العاشر -التاسع -الثامن

6 

 تقييم أهمية دور تثبيت النيتروجين الجوى.

 .الطريقة المباشرة 

 .الطريقة الغير مباشرة 

الثاني -الحادي عشر 

 عشر 

7 

 المعوقات البيئية لتثبيت النيتروجين الجوى.

 معوقات فيزيائية 

 معوقات كيميائية 

 الثالث عشر

8 

 يادة تثبيت النيتروجين الجوى.كيفية ز

 .التلقيح بواسطة بكتيريا الريزوبيا 

 .إنتقاء سالالت الريزوبيا 

 الرابع عشر

 المعايير األكاديمية القياسية 

 المعرفة والفهم

 

 المهارات الذهنية

 

المهارات المهنية 

 والعملية

المهارات العامة 

 والقابلة للنقل

المعااااااااااااااااااااااايير 

األكاديمياااااااااااااااااة 

التاااى وللبرناااامج 

المقاااااارر قااااااو  ي

 تحقيقهاب

1.1.2 

3.1.2 

5.1.2 

1.2.2 

2.2.2 

3.2.2 

2.2.2 

1.3.2 

4.3.2 

1.4.2 

5.4.2 

2.4.2 



 
 ( مصفوفة مخرجات التعلم لمقرر تثبيت اآلزوت الجوى فى األراضى مع محتويات المقرر:6

محتويات مقرر تثبيت اآلزوت الجوى  نواتج التعلم لمقرر تثبيت اآلزوت الجوى فى األراضى المجال

 فى األراضى

1 2 3 4 5 2 2 8 

2-
1-

ا 
هم

لمعرفة والف
 

يذكر المضمون األساسى لعملية التثبيت  -2-1-1-1
 الحيوى لآلزوت الجوى.

X        

يعرف انواع الكائنات الدقيقة المختلفة  -2-1-1-2
 لمثبتة لآلزوت الجوى.ا

 X       

يصف بالطرق المختلفة لتثبيت اآلزوت  -2-1-3-1
 الجوى حيويا.

  X      

يشرح كيفية حدوث عملية التثبيت الحيوى  -2-1-5-1
 لآلزوت الجوى.

   X X    

2-
2-

 
هنية

ت الذ
القدرا

 

يحل المشكالت البيئية المؤثرة على عملية  -2-2-1-1
زوت الجوى.التثبيت الحيوى لآل  

      X  

الكائنات الدقيقة المختلفة المثبتة  يميز بين  -2-2-2-1
 لآلزوت الجوى حيويا .

 X       

يقارن بين الطرق المختلفة لعملية التثبيت  -2-2-3-1
 الحيوى لآلزوت الجوى.

  X      

يستنتج الوسائل التى تؤدى  الى تحسين  -2-2-7-1  
لآلزوت الجوى و الوصول بها  عملية التثبيت الحيوى

 الى الدرجة المثلى.

     X  X 

2-
3-

 
والعلمية

هنية 
ت الم

هارا
الم

 

الكائنات الدقيقة المثبتة لآلزوت  يعزل -2-3-1-1
 حيويا. الجوى

 

 X       

ينقى الكائنات الدقيقة المثبتة لآلزوت  -2-3-1-2
 الجوى حيويا.

 X       

ستخدام مثبتات إل يوظف الطرق المختلفة-2-3-1-1
لتحسين القدرة اإلنتاجية للمحاصيل اآلزوت الجوى 

 الزراعية.
 

     X  X 

ينتج اللقاحات البكتيرية المختلفة من مثبتات -2-3-1-2
 اآلزوت الجوى إلستخدامها فى الزراعة.

 

       X 

إلنتاج اللقاحات يقترح الطرق المثلى  -2-3-1-3
 البكتيرية المختلفة.

 
 

       X 



 
 
 مصفوفة مضاهاة نواتج التعلم المستهدفة:( 7
 
 

 
 
 
 
 طرق التعليم والتعلم: (8
 
 

 أنشطة التعليم والتعلم طرق التعليم والتعلمنواتج التعلم المستهدفة 
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م
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يتواصل بفاعلية مع المجتمع الزراعى  -2-1-1-1
لتوعيته وتعريفه بأهمية استخدام البكتيريا المثبتة 

لآلزوت كسماد نيتروجينى بدال من استخدام السماد 
الكيماوى وذلك فى زيادة خصوبة التربة والمحافظة 

 على البيئة من التلوث.

X        

يستخدم بصورة جيدة التكنولوجيا الحديثة  -2-1-5-1

السالالت البكتيرية ذات الكفاءة  فى الحصول على
 العالية فى تثبيت اآلزوت الجوى.

       X 

يتقن استخدام المصادر المختلفة للحصول  -2-1-6-1  

السالالت  على المعلومات والمعارف المفيدة عن

اآلزوت  البكتيرية ذات الكفاءة العالية فى تثبيت
 الجوى.

       X 

نواتج التعلم المستهدفة لمقرر تثبيت اآلزوت 

 الجوى فى األراضى
1 2 3 4 5 2 2 8 

        X 1-1-1-2 المعرفة والفهم -2-1
2-1-1-2  X       

2-1-3-1   X      

2-1-5-1    X X    

       X  1-1-2-2 ذهنيةالمهارات ال -2-2
2-2-2-1   X      

2-2-3-1       X  
2-2-7-1      X  X 

المهارات المهنية  -2-3

 والعملية
2-3-1-1  X       
2-3-1-2  X       
2-3-1-1      X  X 

2-3-1-2        X 

2-3-1-3        X 

المهارات العامة والقابلة  -2-4

 للنقل
2-1-1-1 X        
2-1-5-1        X 
2-1-6-1        X 



تثبيت اآلزوت الجوى فى  لمقرر

 األراضى
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المعرفه و  -2-1

 الفهم

2-1-1-1 X        X      

2-1-1-2 X        X     X 

2-1-3-1 X        X      

2-1-5-1 X              

المهارات  -2-2

 الذهنيه

2-2-1-1   X      X     X 

2-2-2-1   X      X      

2-2-3-1   X      X     X 

2-2-7-1   X            

المهارات  -2-3

 والعملية المهنية

2-3-1-1   X           X 

2-3-1-2   X           X 

2-3-1-1   X      X     X 

2-3-1-2   X      X     X 

2-3-1-3   X   X   X      

المهارات  -2-4

 العامة و المنقولة

2-1-1-1   X   X   X     X 

2-1-5-1   X      X     X 

2-1-6-1   X      X     X 

 
 

 :نواتج التعلم المستهدفة( طرق التقويم ل9

تثبيت  لمقررنواتج التعلم المستهدفة 

 اآلزوت الجوى فى األراضى

 طرق التقويم

رى
حري

 الت
بار

الخت
ا

 

ار 
ختب
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ار
تب
خ
ال
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سنة
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 المعرفه و الفهم -2-1

2-1-1-1 X X  X 

2-1-1-2 X X  X 

2-1-3-1 X X   

2-1-5-1 X X  X 

 المهارات الذهنيه -2-2

2-2-1-1 X X  X 

2-2-2-1 X X  X 

2-2-3-1 X X  X 

2-2-7-1 X X  X 

 المهارات المهنية -2-3

 والعملية

2-3-1-1 X X X X 

2-3-1-2 X X X X 



تثبيت  لمقررنواتج التعلم المستهدفة 

 اآلزوت الجوى فى األراضى

 طرق التقويم
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2-3-1-1 X X  X 

2-3-1-2  X X  
2-3-1-3 X X  X 

المهارات العامة  -2-4

 والمنقولة

2-1-1-1 X X  X 

2-1-5-1 X X  X 

2-1-6-1 X X  X 

 
  الوزن النسبي لكل تقييمالجدول الزمنى للتقيم و (10 

 
 

 األسبوع النسبة طرق التقيم
 نهاية الترم 66 األختبار النظرى النهائى

 شرالخامس ع 10 األختبار الشفوي النهائى

 السابع 16  التقيم العملي لنصف الفصل الدراسى

 الخامس عشر 15 التقيم العملي لنهاية الفصل الدراسى

تقييم المشاريع والتقارير والعروض 

 والمناقشات والواجبات
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