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 (دساسبد ػهُب)يشزهخ  رقسُى انجكزُشَبيقشس  رىصُف

 

  
  
 

  :ثُبَبد انًقشس -1

 أخزُبسي □      اخجبسي   ■  : َىع انًقشس رقسُى انجكزُشَب اسى انًقشس :  8668انشيض انكىدٌ :  

 الصناعية ميكروبيولوجياال المياه وميكروبيولوجيا  .أسى انجشَبيح:1

 النبات الزراعي المسئول عن البرنامج : .انقسى انؼه2ًً

 ا الزراعيةالميكروبيولوجي : انزخصص -4

        دكزىساِ□       يبخسزُش  ■            دثهىو□    :ثشَبيح انذساسبد انؼهُب -5

 انثبًَ□              اِول□    انفصم انذساسً:-6

 ( ػًهٍ     2(  َظشٌ   + )         2)      :ػذد انىزذاد / انسبػبد انًؼزًذح -7

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

 

 ف انًقشس :اهذأ -2

 

رؼشَف انطبنت ثبنًدبيُغ انجكزُشَخ انًخزهفخ ووظؼهب انزقسًًُ ثٍُ  .1

 انكبئُبد انسُخ األخشي

 رىظُر كُفُخ رصُُفهب .2

 دساسخ انزقسُى انقذَى وانسذَث وانفشق ثُُهى ورطىسهى. .3

 وانزشكُض ػهٍ األهًُخ انزطجُقُخ نهزِ انًدبيُغ انجكزُشَخ. .4

  :ج التعليمية المستهدفة للمقرر النتائ -3

      :انًؼهىيبد وانًفبهُى -أ

 َصف أهًُخ رقسُى انجكزُشَب يٍ انُبزُخ انزطجُقُخ. .1

 َؼذد انًدبيُغ انزقسًُُخ انًخزهفخ نهجكزُشَب. .2

 َششذ انؼالقخ ثٍُ انجكزُشَب وانُظبو انجُئٍ. .3

 :  انًهبساد انزهُُخ -ة
 ب.َسذد اَست انطشق نزصُُف انجكزُشَ .1

 َفسش األدواس انًخزهفخ نهجكزُشَب وػالقزهب ثبألوسبغ انجُئُخ انًخزهفخ. .2

 انًهبساد انًهُُخ: -خـ    

 

 صُُف انًُكشوثبد.َسعش انجُئبد انًسزخذيخ نز .1

 َؼضل ثؼط انًدبيُغ انجكزُشَخ يٍ يصبدس يخزهفخ. .2

سص وَزؼشف ػهٍ انًدًىػبد انجكزُشَب انًؼضونخ وَىظر َف .3

 وَصُفهب.انفشوق ثُُهب 

     : انًهبساد انؼبيخ  -د 

 ًٍَُ يهبسح انًالزظخ وارخبر انقشاس فٍ انىقذ انًُبست. .1

 َسزخذو أخهضح انؼشض انًخزهفخ وانىسبئم انزؼهًُُخ ثكفبءح. .2

 َزؼبيم ثسشفُخ ػُذ ردًُغ انًؼهىيبد. .3

 َزسى ثبأليبَخ فً انجسث انؼهًً .4

 :يسزىي انًقشس -4

عدد 
 ساعاتال

عمليةال  
محاضرةلا  

 عدد
 ساعاتال
النظرية   

 الموضوع

 انًدبيُغ انجكزُشَخ انًخزهفخ -يقذيخ 2 االولى 
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 انزسًُخ انؼهًُخ نهجكزُشَب –َظى رسًُخ انجكزُشَب  2 الثانية 

 خذاول رقسُى انجكزُشَب.-انزقسُى انجُىنىخٍ نهجكزُشَب 2 الثالثة 

 انجكزُشَب انكشوَخ انًىخجخ ندشاو. 2 الرابعة 

 انجكزُشَب انًكىَخ نهدشاثُى. -انجكزُشَب انؼصىَخ انًىخجخ ندشاو 2 امسةالخ 

 
 2 السادسة

انجكزُشَب انصبيذح -انجكزُشَب غُش انًزدشثًخ وانًىخجخ ندشاو

 نألزًبض.

 انجكزُشَب انخُطُخ انًىخجخ ندشاو )االكزُُىيُسُزبد(. 2 السابعة 

 انجكزُشَب انسبنجخ ندشاو. 2 الثامنة 

 انجكزُشَب انًغهفخ.-ثكزُشَب اخزضال انكجشَذ انالهىائُخ 2 التاسعة 

 انجكزُشَب انضازفخ. –انجكزُشَب انًزجشػًخ  2 العاشرة 

 وانكاليُذَب. -انشكُزسُب 2 الحادية عشر 

 انجكزُشَب رارُخ انزغزَخ انكًُبوَخ-انًُكىثالصيب 2 الثانية عشر 

 انسُبَىثكزشَب 2 الثالثة عشر 

 انجكزُشَب انًسجخ نهًهىزخ–ثكزُشَب انًُثبٌ -انجكزُشَب األثشَخ 2 الرابعة عشر 

 اآلجمالى 82  82
 

  .أساابنُت انزؼهااُى واناازؼهى -5

     
 زهقبد َقبش.□                 رذسَجبد ػًهُخ. ■               يسبظشاد َظشَخ.  ■

 أػًبل فصهُخ. ■                     يبدح ثسث.      □

 ــالة :رقىَى انط -7

 يبدح ثسث□        أيزسبٌ شفىي ■       أيزسبٌ ػًهٍ ■       أيزسبٌ َظشي َهبئً  ■ :رقىَى انطــالةسبنُت أ -أ

 .4،8األسجىع :يبدح ثسث (1)انزقُُى                    رىقُذ انزقُُى: -ة

 12األسجىعيبدح ثسث و أخشي: (2)انزقُُى 

 14األسجىع  انشفىي:أيزسبٌ  (3)انزقُُى

 15أيزسبٌ انؼًهً األسجىع (4)انزقُُى 

 16األسجىع أيزسبٌ انُظشي (5)انزقُُى 

 دسخخ 66 : َظشي َهبئًايزسبٌ     انزقُُى: دسخبدغ رىصَ -خـ

 دسخخ 16 :اإليزسبٌ انشفىي

 دسخخ 36  :اإليزسبٌ انؼًهً

 دسخخ  166 :انًدًىع

 قبئًخ انكزت انذساسُخ وانًشاخغ : -8

 إػذاد أػعبء هُئخ رذسَس انًُكشوثُىنىخُب انضساػُخ -رقسُى انجكزُشَب يسبظشاد فٍ  انًقشس: ديزكشا -أ
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 انذساسُخ:كزت ان -ة

 

 

  انقضاص، سُذ أزًذ ، شؼُت، ػبنُاخ  -انكثُش، زسٍُ يسًذ   -أثى انذهت، يصطفٍ كًبل

 .ج.و.ع انقبهشح. –داس انًؼبسف   –(: ػهى انجكزُشاد 1997ػجذ انجبقً )

 يشاخؼاخ يسًاىد ، ساؼذ  –يجابس  ، يسًاذ انصابوٌ –نسبفظ ، ػجذ انىهبة يسًاذ ػجذ ا

انقابهشح  انذاس انؼشثُخ نهُشش وانزىصَغ . –( : انكبئُبد انذقُقخ ػًهُب1992) ػهٍ صكٍ

 .، خًهىسَخ يصش انؼشثُخ

 ( ًانًُكشوثُىنىخُب انزطجُقُخ انؼًهُخ1988يسًىد، سؼذ ػهٍ صك :)–  يكزجاخ األَدهاى

 ًهىسَخ يصش انؼشثُخ.خ –انًصشَخ 

 Williams & Milkins, Baltimore, N. S. (2005): Bergey’s 

manual of systematic bacteriology. Springer , USA 

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

Microbiological methods, Butter Worth Heinemann Ltd. 

 كزت يقزشزخ -خـ

 

 خًبل، ساوَخ فزسٍ  -ػجذ انسبفظ، ػجذ انىهبة يسًذ  -ًذ انصبوي يسًذ يجبس ، يس

 .ج.و.ع انطجؼخ األونً ، يكزجخ أوصوسَس. -(: ػبنى انجكزشَب 2665)

 Dworkin,M; Falkow,S; Rosenberg, E; schleifer, K. and 

Stackebrandt, E (2006): The prokaryotes - Springer.  

يدالد دوسَخ ،  –د 

 .إَزشَذ يىاقغ

   

www.entrzpubmed.com       &      www.ProQuest.com 

                    www.SpringerLink.com       &            www.elsevier.com

www.ScienceDirect.com    &          wikipedia.orgwww.   

1. Journal of Bacteriology. 

2. Journal of Acta Microbiology. 
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