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باستتتتتتتخدام عمتتتتتتوم  والمجموعتتتتتتاتوالتغذيتتتتتتة لمقابمتتتتتتة احتياجتتتتتتات االفتتتتتتراد 
 الميكروبيولوجى

يتتتتتفيم الع قتتتتات بتتتتين العمتتتتوم االساستتتتية   الكيميتتتتا   واالحيتتتتا   2-21
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 :المستيدف من تدريس المقرر -3

 أت المعمومات والمفاىيم:
 
 

 .يحدد طرى التعرف عمى أنواع البكتريا النافعة والضارة - (2
 .يذكر الطرى المختمفة النتقال البكتريا والميكروبات لمغذا  - (1
 .يترح طرى التعرف عمى الفساد الميكروبى لمغذا  (3
 .لزيادة االدرك بمفيوم التموث الغذائىيعطى أمثمة  - (1
 .يوضح أضرار الفساد الغذائي (5
 يمخص المعمومات لزيادة االممام بفوائد البكتريا النافعة. (6
 ميكروبيولتتوجى  يتتذكر  المصتتطمحات العمميتتة المرتبطتتة بتخصتتص (7

:النتتتتتتاط االنزيمتتتتتى والفستتتتتاد البكتيتتتتتري  التغذيتتتتتة وعمتتتتتوم االطعمتتتتتة
 والتعقيم

 يوضتتتتتتتتتتتح المصتتتتتتتتتتتطمحات التكنولوجيتتتتتتتتتتتة المرتبطتتتتتتتتتتتة بتخصتتتتتتتتتتتتص  (8
-:االنزيمات الميكروبيتتتتةالتغذيتتتتة وعمتتتتوم االطعمتتتتةميكروبيولتتتتوجى 
 تنفس البكتيريا
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المتعمقتتتة بتمتتتوث  يتتتتفيم المستتتئوليات المينيتتتة واالخ قيتتتة 1-3-2 (9
  االغذية الميكروبيولوجى

 ينتتاقش  انظمتتة الجتتودة وقواعتتد ممارستتة المينتتة 1-5-2 (22
 روبيولوجى المرتبط بالميك

قيتتتتتتف التغتتتتتتذوى واالرتتتتتتتاد ثيمختتتتتتص طتتتتتترى الت 1-21-1 (22
بالفستتتتتاد فيمتتتتتا يتعمتتتتتى  واستتتتتاليب وتقنيتتتتتات تطبيقيتتتتتا متتتتتع المرضتتتتتى

الميكروبتتتتتى والعوامتتتتتل المتتتتتمثرة عمتتتتتى نمتتتتتو الميكروبتتتتتات والبكتريتتتتتا 
 واالنزيمات الميكروبية

 
 الميارات الذىنية:ب ت 
 
 

 يفرى بين طرى نمو البكتريا وطرى التعقيم المختمفة  .2
 يقارن بين االساليب المختمفة المستخدمة فى مقاومة الفساد .1
 .الميكروبى .3
 غذية.االستخدامات النافعة لمميكروبات فى ال يصنف ا .1

 
 بالبكتريتتا والميكروبتتات الحمتتول المثمتتى لممتتتاكل المرتبطتتة  يصتتنف .5

 باستخدام التفكير التحميمي المبنى عمى التطبيى واالقتصاد
 

الميارات المينية  -جت
 الخاصة بالمقرر:

 

 يتناول أىم العوامل المسملة عن انتتار الميكروبات . .2
 حفظ طرىمكانتات المتاحتة فتى تطتوير اليستخدم المعمومات وا .1

 .من الميكروبات االغذية وااللبان
 

 خالية من التموث تسوى بنجاحينتج منتجات غذائية  .3
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 ل متاكل الفساد الغذائى الحادث بواسطة الميكروبات.ميح ت .1
التغذيتتتة وعمتتتوم  ميكروبيولتتتوجى  يطبتتتى المبتتتادي  العمميتتتة لمجتتتال .5

-3-1)2االطعمة فى تصميم وتطتوير  وتحميتل التنظم والعمميتات
1-1) 

باالستتتتتموب المرتبطتتتتتة بتتتتتالميكروبيولوجى  ينفتتتتتذ متتتتتتاريع البحتتتتتوث  .6
 (2-1-3-1)  السميمالعممى 

 الميارات العامة : - د
 
 

 يساىم فى تحفيز وقيادة االخرين 1-1-2
يتتتتتتترك  فتتتتتى حتتتتتل المتتتتتتك ت المتعمقتتتتتة بالغتتتتتذا  والتغذيتتتتتة فتتتتتى  1-1-6

 المجتمع
التغذيتتتتة ميكروبيولتتتتوجى يتتتتتابع التطتتتتور العممتتتتى   فتتتتى مجتتتتال  1-1-7-2

 وعموم االطعمة
مجتتال التغذيتتة ميكروبيولتوجى  يتتابع التطتتور التكنولتوجى فتتى  1-1-7-1

 وعموم االطعمة
 محتوى المقرر:  -1
 
 
 
 
 
 
 
 

 األسبوع األول
 التعرف عمى أماكن انتتار الميكروبات واسباب تواجدىاالنظري :  الجز 
   اعداد البيئات الغذائية لنمو البكتيريا والفطريات العممي: الجز  

 األسبوع الثاني
 المفيدة لمميكروبات والنواحى الضارةالنواحى النظري : الجز  
 .تت مكوناتو ت نظرية عممو اتأنواع الميكروسكوبالعممي: الجز  

 األسبوع الثالث
 التعرف عمى اتكال البكتيرياالنظري : الجز  
طرى صبغ البكتيريا ت الفرى بين الصبغ البسيط والصبغ العممي: الجز  
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  المركب
 األسبوع الرابع

 أجيزة التعقيم  ت  لطرى المختمفة لمتعقيماالنظري : الجز  
التعقيم ت االوتوك ف ت المواد الكيماوية ت  زةجيأمكونات العممي: الجز  

 االتعة الفوى بنفسجيةت الحرارة الجافة ت المرتحات
 األسبوع الخامس

األنزيمات الميكروبية ت تركيبيا ت العوامل الممثرة عمى النظري : الجز  
 التطبيقات العممية ل نزيمات الميكروبيةنتط األنزيمات ت 

 تقدير النتاط األنزيمى ت ميكانيكية عمل االنزيمالعممي: الجز  
 األسبوع السادس

 تنفس البكتيريا ت طرى التنفس اليوا ي وال ىوائالنظري : الجز  
  الميكروبات ومدى احتياجيا ل كسجين التعرف عمى العممي: الجز   

 األسبوع السابع
 النظري : امتحان الميدتيرمالجز  
 الخميرةلمصانع العممي: زيارة ميدانية الجز  

 األسبوع الثامن
 العوامل التى تمثر عمى نمو الميكروباتالنظري : الجز  
 .منحنى النمو ت االكسجين ت درجة الحرارة العممي: الجز  

 األسبوع التاسع
 وانتاج الطاقةدراسة طرى تغذية البكتيريا النظري : الجز  
 لتغذية البكتيريا  معرفة الطرى المختمفةالعممي: الجز  

 األسبوع العاتر.
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ت أىم الميكروبات المموثة  دراسة تموث االلبان ومنتجاتياالنظري : الجز  
 لمبن الخام ومنتجات األلبان

 طرى الكتف عن الميكروبات المموثة ل لبان.العممي: الجز  
 األسبوع الحادي عتر

 مظاىر الفساد الميكروبى لألغذيةالنظري : الجز  
الميكروبات المسببة لمفساد وطرى أنواع التعرف عمى العممي: الجز  

   الكتف عنيا.
 األسبوع الثاني عتر

 مزارع البادئات ت األلبان المتخمرةالنظري : الجز  
 روبات المنتجة ليا كالتعرف عمى البادئات ت أىم الميالعممي: الجز  

أساليب التعميم  -5
 والتعمم

 

 محاضرات نظرية 
 محاضرات تطبيقية -
 بحوث وتقارير -
 المناقتة والحوار -

 التعمم عن بعد -التعمم الذاتى التعمم التعاونى -التعمم النتط
أساليب التعميم  -6

والتعمم لمط ب ذوى 
 القدرات المحدودة

اساليب التدريس  -اساليب التدريس االيجابى الفعال -الحقائب التعميمية 
 اساليب التدريس المباتر -الع جى

 تقويم الطتتت ب :   -7
 توزيع الدرجات التوقيت األساليب المستخدمة
التدخل ضمن الدرجة ولكن لتحديد النسبة  كل أسبوع الحضور والغياب

 النيائىالمطموبة لدخول االختبار 
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 درجات 22 اختبار اعمال السنة أعمال سنة
 درجات 22

درجة 12  
 

 
 تموث تقدير-اعمال سنة 

  بعض األغذية
 ميعاد األمتحان التطبيقى اختبار تطبيقى  

 االسبوع الثالث عتر
12 

 ميعاد األمتحان النظرى االختبار النظري النيائى
 االسبوع االخير

62 

 الدراسية والمراجع :قائمة الكتب  -8
 مذكرات - أ
 

كتاب جامعى يقوم بوضعو أعضا  ىيئة التدريس والقائمين 
 1229 بالتدريس  ويقره القسم

 1228 عمم الميكروبيولوجى أ.د. عبد الوىاب عبد الحافظ  كتب ممزمة - ب
 Principle of Microbiology, (2009), 5th كتب مقترحة -جت

Publisher, Hagerstoun (MD), Harcer, ROW, 
New York, USA. 

  دوريات عممية أو نترات ... الخ -د
 ا. عماد الخولى صبرى أ.د. / تريف  :  المقرر منسى

                     
يوسف عبد العزيز /أ.د.  رئيس مجمس القسم العممى :                                          

الحسانين
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 عمم الميكروبيولوجى مسمى المقرر
 كود المقرر
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 كمية / معيد : كمية االقتصاد المنزلى 
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 مصفوفة المعارف والميارات المستيدفة من البرنامج التعميمى ( أ)
 

 أسبوع المقررات الدراسية
 الدراسة 

 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارف 

 2د/ 2ج/ 2ب/ 2أ/ األولالجز  النظرى: التعرف عمى أماكن انتتار 
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 الميكروبات
 اعداد البيئات الغذائية لنمو البكتيريا   الجز  العممى:

 الجز  النظرى: النواحى المفيدة لمميكروبات والنواحى
 الضارة

أنواع الميكروسكوبات تت مكوناتو ت  الجز  العممى:
 نظرية عممو.

-5-ا-1أ/ الثاني 
6-7 

 2د/ 1, ج/ 2ج/ 1ب/

 الجز  النظرى: التعرف عمى اتكال البكتيريا
طرى صبغ البكتيريا ت الفرى بين الجز  العممى: 

 الصبغ البسيط والصبغ المركب 

, 1, ج/2ج/ 1, ب/ 3ب/ 1أ/ الثالث
 3ج/

 3, د/2د/

 لطرى المختمفة لمتعقيماالجز  النظرى: 
مكونات أجيزة التعقيم ت االوتوك ف ت الجز  العممى: 

المواد الكيماوية ت االتعة الفوى بنفسجيةت الحرارة 
 الجافة ت المرتحات

 2د/ 1, ج/3ج/ 3, ب/ 1ب/ 8-3أ/ الرابع

 3د/ 1, ج/3ج/ 3, ب/ 1ب/ 3أ/ الخامس  الجز  النظرى: األنزيمات الميكروبية 
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زيمى ت ميكانيكية تقدير النتاط األنالجز  العممى: 
 عمل االنزيم

 تنفس البكتيرياالجز  النظرى: 
التعرف عمى الميكروبات ومدى الجز  العممى: 

 احتياجيا ل كسجين  

 2د/ 1, ج/3ج/ 5-3, ب/ 1ب/ 22-3أ/ السادس

 امتحان الميدتيرم
 

 2د/ 1, ج/3ج/ 3, ب/ 1ب/ 22-3أ/ السابع

العوامل التى تمثرعمى نمو الجز  النظرى: 
 الميكروبات

منحنى النمو ت االكسجين ت درجة الجز  العممى: 
 الحرارة .

 1-3-2د/ 6-5ج-1ج/ 1-3, ب/ 1ب/ 9-1أ/ الثامن

 الجز  النظرى: دراسة طرى تغذية البكتيريا
 المختمفة لتغذية البكتيريا الجز  العممى: الطرى

  التاسع
 1أ/

 
 3, ب/ 1ب/

 
 1ج/

 
 2د/

 2د/ 1ج/ 3, ب/ 1ب/ 1أ/ العاتر الجز  النظرى:  دراسة تموث االلبان ومنتجاتيا
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طرى الكتف عن الميكروبات المموثة الجز  العممى: 
 ل لبان

 الجز  النظرى:  مظاىر الفساد الميكروبى لألغذية
التعرف عمى أنواع الميكروبات الجز  العممى: 
 المسببة لمفساد

الحادى 
 عتر

1أ/  1د/ 1ج/ 3, ب/ 1ب/ 

 مزارع البادئاتالجز  النظرى:  
التعتتتتترف عمتتتتتى البادئتتتتتات ت أىتتتتتم  الجتتتتتز  العممتتتتتى:

 الميكروبات المنتجة ليا

الثانى 
 عتر

1أ/  2د/ 1ج/ 3, ب/ 1ب/ 

 أ.د/  تريف صبرى منسى المقرر : 
:أ.د  يوسف عبد العزيز  ئيس مجمس القسم العممىر                                                أ.د /عماد الخولى                           

 الحسانين
 أ(     22جامعة / المنوفيو                                          نموذج رقم )

 عمم الميكروبيولوجى مسمى المقرر
 N212 كود المقرر
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 كمية / االقتصاد المنزلي

 قسم : التغذية وعموم األطعمة
 
 

 التعمم)ب( مصفوفة أساليب 
 

 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية الرئيسية    المعارف أساليب التعمم
, 1,  أ/3,  أ/1, أ/2أ/ المحاضرات النظرية

 7-9-22-22-5أ/
, 3,ب/1, ب/2ب/

 -5, ب/1ب/
, 3ج/, 1ج, 2ج/
 6-5, ج/1ج/

 ,  1, د/3, د/1, د2د/

, 3, ج/1, ج2ج/ ----- ------ المحاضرات التطبيقية
 5, ج/1ج/

 , د1, د/3, د/1د ,2د/

 بحوث وتقارير
 

, 1, ب/3,ب/1, ب/2ب/ 5, أ/1, أ/3,  أ/1, أ/2أ/
 5ب/

, 3ج/ 1, ج,2ج/
 5, ج/1ج/

 ,1, د/3, د/1, د2د/
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  تمت المراجعة والتصحيح بمعرفة مدير وحدة ضمبن الجىدة  

 

 

 المناقتة والحوار
, 1, ب/3,ب/1, ب/2ب/ 5, أ/1, أ/3,  أ/1, أ/2أ/

 5ب/
, 3ج/ 1, ج,2ج/

 5, ج/1ج/
 ,1, د/3, د/1, د2د/

 5د/ 
 أ.د/  تريف صبرى  :المقرر  منسى 

رئيس مجمس القسم العممي : أ.د/ يوسف عبد العزيز             أ.د/ عماد الخولى                                                         
 الحسانين

                    
 

 
 
 
 

 أ(     22جامعة / المنوفيو                                          نموذج رقم )
 ميكروبيولوجى عام مسمى المقرر



 الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد  

 

 
 وحدة ضمبن الجىدة   

  تمت المراجعة والتصحيح بمعرفة مدير وحدة ضمبن الجىدة  

 

 كود المقرر
 

N212 

 كمية / االقتصاد المنزلي
 قسم : التغذية وعموم األطعمة

 
 

 )ج( مصفوفة أساليب التقييم
 

 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية الرئيسية    المعارف أساليب التقييم
 2د/ 1, ج/3, ج/2ج/ 5, ب/1ب/ 1,  أ/3,  أ/1, أ/2أ/ اختبار أعمال السنة

 االختبار التطبيقي 
 1, أ/3أ/

 
 3, د/1د/ 6-1ج/ 1, ب/3ب/



 الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد  

 

 
 وحدة ضمبن الجىدة   

  تمت المراجعة والتصحيح بمعرفة مدير وحدة ضمبن الجىدة  

 

 االختبار التحريري
-1,  أ/3,  أ/1, أ/2أ/

 جميع المخرجات
-1,  ج/3,  ج/2ج/ -5, ب/1, ب/ 2ب/

6 
 1-2د/

 المقرر أ.د/ تريف صبرى منسى 
 أ.د/ عماد الخولى                 

رئيس مجمس القسم العممي : أ.د/ يوسف عبد العزيز                                                                                           
 الحسانين

 
 

 
 


