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 (21ًوىرج سقن )

 إٌّٛف١خخبِؼخ / أوبد١ّ٠خ 

 

 االلزصبد إٌّشٌٝ  و١ٍخ / ِؼٙذ : 

 اٌزغذ٠خ ٚػٍَٛ األغؼّخ   لظُ : 

 

 هقشس دساعٍ تىصُف
0202-0202 

 

 ث١بٔبد اٌّمزر -0

١ِىزٚث١ٌٛٛخٝ           :   اطُ اٌّمزر N221اٌزِش اٌىٛدٜ :

 أغذ٠خ ٚأٌجبْ

فصً /اٌثب١ٔخ اٌفزلخ / اٌّظزٜٛ :

 اطٝ ثبٔٝدر

 ػٍّٝ                         ػذد اٌٛحذاد اٌذراط١خ :  ٔظزٜ  اٌزخصص :

 ٘ذف اٌّمزر : -0

 

 

 

 

طزق اخذ اٌؼ١ٕبد ٚ اػذاد اٌج١ئبد ٌ ٠ذ٠ز اٌّٛارد اٌّزبحخ  0-0

اٌغذائ١خ ٚ اٌزؼزف ػٍٝ االدٚاد ٚ االخٙشح اٌالسِخ ٌٍزح١ًٍ 

ز اٌّزرجطخ ثزخصص احز١بخبد االفزاد  ٚاالط ٌزٍج١خا١ٌّىزٚثٝ.

 (0)  اٌزغذ٠خ ٚػٍَٛ االغؼّخ 

 

اٌّزرجػ ث١ّىزٚث١ٌٛٛخٝ  ٠ظزخذَ اٌزفى١ز اٌؼٍّٝ اٌّزطٛر 0-0

ثبٌفزد ٚاالطزح   ٌّٛاخٙخ ِشىالد اٌزخصص  اٌّزرجطخ االٌجبْ 

 ِثً رٍٛس اٌغذاء ٚاٌّدزّغ ػٍٝ اٌّظزٜٛ اٌّحٍٟ 

 (0)  ٚاالل١ٍّٝ

   

طزق اٌىشف ػٓ ث  اٌخبصخ٠ىزظت اٌّٙبراد اٌالسِخ  0-00

االِزاض اٌزٝ رٕزمً ٌالٔظبْ ػٓ غز٠ك االٌجبْ ٚ ِٕزدبرٙب. 

ٌززحظ١ٓ و١ّخ ٚٔٛػ١خ اٌغذاء ٚاٌزغذ٠خ ٌّمبثٍخ احز١بخبد االفزاد 

 (3) ٚاٌّدّٛػبد

 

٠زفُٙ اٌؼاللبد ث١ٓ اٌؼٍَٛ االطبط١خ ] اٌى١ّ١بء  ٚاالح١بء  0-00

 (4) اٌزغذ٠خا١ٌّىزٚث١ٌٛٛخٝ ٚٚاٌى١ّ١بء اٌح٠ٛ١خ[ ٚ

0 0 
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 :اٌّظزٙذف ِٓ رذر٠ض اٌّمزر -3

 اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّفب١ُ٘:أـ 

 
 

 يمخص اهم االسس العممية المتعمقة بعمم الميكروبيولوجى .1
 الخاص بجميع الميكروبات خاصة البكتريا

 يمخص العالقة بين الميكروبات واالمراض .2
يشرح اهم مظاهر تموث المبنبالميكروبات واهم المجاميع  .3

 تى يتم عزلها من المبنالميكروبية ال
 يذكر اهم انواع البادئاتالمستخدمة فى الصناعات المبنية .4
 يميز بين السموم الفطرية والبكتيرية .5

 
 يناقش  انظمة الجودة وقواعد ممارسة المهنة 2-5-1 .6

طرق اخذ العينات و اعداد البيئات الغذائية و ب اٌّزرجطخ 
 التعرف عمى االدوات و االجهزة الالزمة لمتحميل الميكروبى

 

واساليب يمخص طرق التقيف التغذوى واالرشاد  2-14-2 .7
الكشف عن االمراض التى تنتقل لالنسان عن  وتقنيات 

 وفساد االغذيةطريق االلبان و منتجاتها

 اٌّٙبراد اٌذ١ٕ٘خ:ة ـ 

 

 

 

 

 

 يقارن بين انواع الفساد البيولوجى لممواد الغذائية (1

 يحمل طرق اصابة المياة بالميكروبات المرضية (2

 من تموث وفساد االغذية وااللبانيصنف الوسائل التى تحد  (3

لمختمفللة ا الميكروبيولوجيللة  تللارير العوامللل يحمللل2-2-9-1 (4
 غذية وااللبانعمى اختيار وتناول اال
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يولوجيللللللللة الميكروب يسللللللللتنتا تللللللللارير العوامللللللللل   2-2-9-2 5
  المختمفة عمى الحالة الغذائية لالفراد والمجموعات

اٌّٙبراد ا١ٌّٕٙخ اٌخبصخ  -خـ

 ثبٌّمزر:

 

 

 

 

 ٠دٙشاٌج١ئبد اٌغذائ١خ ٌالخٕبص ا١ٌّىزٚث١خ اٌّخزٍفخ (0

 ٠ظزخذَ اٌّحب١ًٌ اٌالسِخ ٌٍزح١ًٍ ا١ٌّىزٚثٝ (0

زبج ح١ٍت ٔظ١ف ٠طجك اٌشزٚغ اٌصح١خ اٌظ١ٍّخ الٔ (3

 ٌٍٚزخٍص ِٓ فعالد االٔظبْ ٚاٌح١ٛاْ

٠طجك اٌّٙبراد االطبط١خ فٝ ِدبي اٌزغذ٠خ  0-3-3-0 (4

 ٚػٍَٛ االغؼّخ

٠طٛر اٌٛصفبد اٌززو١ج١خ اٌصح١خ ٚفمب   0-3-02-0 (5

َٛ فٝ ظٛء ػٍ ٌالحز١بخبد اٌغذائ١خ ٌالفزاد اٚ اٌّدّٛػبد

 ا١ٌّىزٚث١ٌٛٛخٝ

 

 اٌّٙبراد اٌؼبِخ : - د

 

 

 

بالغذاء بميكروبيولوجى االلبان و يشترك  فى حل المشكالت المتعمقة  2-4-6
 والتغذية فى المجتمع

التغذية ميكروبيولوجى االلبان و  يتابع التطور العممى   فى مجال 2-4-7-1
 وعموم االطعمة

وبيولوجى االلبان ميكر  يتابع التطور التكنولوجى فى مجال  2-4-7-2
 التغذية وعموم االطعمةو 

 هحتىي الوقشس:  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األعثىع األول

ٔجذح ػٓ دراطخ ػٍُ ا١ٌّىزٚث١ٌٛٛخ١ب ٚ ا١ّ٘زٙب  الٌظشٌ : الجضء

ثبٌٕظجخ ٌالغذ٠خ ٚ االٌجبْ  ٚ ا٠عب ِمبرٔخ االح١بء اٌذل١مخ ثجؼعٙب ٚ 

 ٚ دٚر٘ب فٝ االغذ٠خ.

ػٍُ طزق اٌؼ١ٍّخ ٌّمزر اٌزؼزف ػٍٝ اٌ الؼولٍ: الجضء

  ا١ٌّىزٚثبد

  األعثىع الثاًٍ

 إٌّٛ. رىبثز اٌجىزز٠ب ٚ ِٕحٕٝٚ ِّٔٛفزداد اٌّمزر إٌظزٞ 

غزق اخذ اٌؼ١ٕبد ٚ اػذاد اٌج١ئبد اٌغذائ١خ ٚ اٌزؼزف  الؼولٍ: الجضء

 ػٍٝ االدٚاد ٚ االخٙشح اٌالسِخ ٌٍزح١ًٍ ا١ٌّىزٚثٝ.

  األعثىع الثالث

ج١ئخ غذائ١خ ٚ اٌؼٛاًِ اٌّؤثزح ػٍٝ ّٔٛ اٌٍجٓ و الٌظشٌ :الجضء

 ا١ٌّىزٚثبد فٝ اٌٍجٓ ٚ ِٕزدبرٗ.
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 اٌىشف ػٓ ا١ٌّىزٚثبد اٌٍّٛثخ ٌٍجٓ. الؼولٍ: الجضء

  األعثىع الشاتغ

 . أزبج اٌٍجٓ اٌصحٝ الٌظشٌ : الجضء

 اٌزؼزف ػٍٝ ٚطبئً أزبج اٌٍجٓ صح١ب الؼولٍ: الجضء

  األعثىع الخاهظ

ا١ٌّىزٚثبد اٌٙبِخ فٝ ِدبي االٌجبْ  دراطخ ثؼط الٌظشٌ : الجضء

 ٚ خبصخ ِدّٛػخ ثىزز٠ب حّط اٌالوز١ه.

 ثىزز٠ب حّط اٌالوز١هاٌىشف ػٓ غزق  الؼولٍ: الجضء

 األعثىع الغادط

ثؼط اٌزغ١زاد ٚ اٌفظبد ا١ٌّىزٚثٝ فٝ اٌٍجٓ ٚ :الٌظشٌ  الجضء

 ِٕزدبرٗ.

 ٝٙبئٚ ربث١ز٘ب ػٍٝ إٌّزح إٌ اٌزؼزف ػٍٝ اٌجبدئبد الؼولٍ: الجضء

 األعثىع الغاتغ

 اِزحبْ ا١ٌّذر١زَ الٌظشٌ : الجضء

 ٌّصبٔغ أزبج االٌجبْس٠برح ١ِذا١ٔخ  الؼولٍ: الجضء

 األعثىع الثاهي

دراطخ أزشبر االِزاض ػٓ غز٠ك اٌٍجٓ ٚ  الٌظشٌ : الجضء

 ِٕزدبرٗ.

غزق اٌىشف ػٓ االِزاض اٌزٝ رٕزمً ٌالٔظبْ ػٓ  الؼولٍ: الجضء

  ب. غز٠ك االٌجبْ ٚ ِٕزدبرٙ

 األعثىع التاعغ

ٚ  ِٓ اٌّصبدر اٌطج١ؼ١خدراطخ رٍٛس االغذ٠خ  الٌظشٌ : الجضء

 ا٠عب اثٕبءاٌزذاٚي ٚ ػ١ٍّبد اٌزص١ٕغ اٌّخزٍفخ.

ا١ٌّىزٚثبد اٌّظججخ اٌزؼزف ػٍٝ اوثز أٔٛاع   الؼولٍ: الجضء

 ٌفظبداٌخعز ٚ اٌفبوٙخ ٚ غزق ِٕغ ٚ رم١ًٍ ٘ذا اٌفظبد.

 األعثىع الؼاشش.

 الغذ٠خ اٌح١ٛا١ٔخ افظبد  الٌظشٌ : الجضء

ٌٍحَٛ اٌزؼزف ػٍٝ أُ٘ ا١ٌّىزٚثبد اٌّظججخ ٌفظبد ا الؼولٍ: الجضء

 غزق ِٕغ ٚرم١ًٍ اٌفظبدـ اٌج١ط ٚ ٚاالطّبن

 األعثىع الحادٌ ػشش

 اٌّؼٍجبدفظبد ِفزداد اٌّمزر إٌظزٞ : 

اٌّؼٍجبد اٌزؼزف ػٍٝ أُ٘ ا١ٌّىزٚثبد اٌّظججخ ٌفظبد  الؼولٍ: الجضء

 غزق ِٕغ ٘ذا اٌفظبد.ٚ 
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 األعثىع الثاًٍ ػشش

 ٌزٍٛس ا١ٌّىزٚثٝ ١ٌٍّبٖ ا الٌظشٌ: الجضء

اٌٍّٛثخ ١ٌٍّبح ٚ غزق  أُ٘ ا١ٌّىزٚثبد اٌزؼزف ػٍٝ  الؼولٍ: الجضء

 اٌّؼبٌدخ ١ٌٍّبٖ.

 

 أعالُة التؼلُن والتؼلن -5

 

 

 

 اٌزؼٍُ ػٓ ثؼذ -اٌزؼٍُ إٌشػ -اٌزؼٍُ اٌزؼبٚٔٝ–ِحبظزاد ٔظز٠خ  -

 زاد رطج١م١خِحبظ -

 اٌزؼٍُ اٌذارٝ

 س٠براد ١ِذا١ٔخ  -

 إٌّبلشخ ٚاٌحٛار -

أعالُة التؼلُن والتؼلن  -6

للطالب روي القذساخ 

 الوحذودج

 

 اٌحمبئت اٌزؼ١ّ١ٍخ  

 اطززار١د١بد اٌزذر٠ض اال٠دبثٝ اٌفؼبي

 

 تقىَن الطـــالب :  -7

 رٛس٠غ اٌذرخبد -ج اٌزٛل١ذ–ة  األطب١ٌت اٌّظزخذِخ

 

 ٚ اٌغ١بةاٌحعٛر 

 

 اطجٛعوً 
 

ال رذخً ظّٓ اٌذرخخ ٚ ٌىٓ 

إٌظجخ اٌّطٍٛثخ ٌذخٛي ٌزحذ٠ذ 

 اإلِزحبْ إٌٙبئٝ.

 

 

 اػّبي طٕخ

 

 درخبد02 اخزجبر اػّبي اٌظٕخ

 

درخبد02  
 

 اٌجحٛس ٚاٌزمبر٠ز

 

 االخزجبراٌزطج١مٝ
 

 

 ١ِؼبد االِزحبْ اٌزطج١مٝ

 

 

 درخخ 02

 

 االخزجبر إٌٙبئٝ

 

 ٙبئ١ِٝؼبد االِزحبْ إٌ

 

 درخخ62

 

 قائوح الكتة الذساعُح والوشاجغ : -8
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 ِذوزاد - أ

 
 هُكشوتُىلىجً األغزَح واأللثاى

 أ.د. ششَف صثشي ـ أ.د. هاجذج الشاػش أ.د. ػواد هحوذ الخىلً

1029                     

 1026 ػلن الوُكشوتُىلىجً أ.د. ػثذ الىهاب ػثذ الحافظ  وزت ٍِشِخ - ة

 ----------------------------- وزت ِمززحخ -خـ

دٚر٠بد ػ١ٍّخ أٚ ٔشزاد  -د

 ... اٌخ

---------ِدٍخ و١ٍخ االلزصبد إٌّشٌٝ خبِؼخ إٌّٛف١خ-------------

-------------- 

 د. / ششَف صثشيأ. : هٌغق الوقشس

 ا.د هاجذج الشاػش

                                        

 أ.د. َىعف ػثذ الؼضَض الحغاًُي ُظ هجلظ القغن الؼلوً :سئ                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 الوصفىفاخ
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 أ(     22ًوىرج سقن )جاهؼح / الوٌىفُه                                          

هُكشوتُىلىجً أغزَح  هغوً الوقشس

 وأالثاى

 كىد الوقشس
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 كلُح / االقتصاد الوٌضلٍ

 قغن : التغزَح وػلىم األطؼوح
 

 

 )ب( هصفىفح أعالُة التؼلن

 

 ههاساخ ػاهح ههاساخ ههٌُح ههاساخ رهٌُح الشئُغُح    الوؼاسف أعالُة التؼلن
, 4, ج/3, ج/2ج/ 1, ب/2ب/ 4,  أ/3,  أ/1, أ/2أ/ الوحاضشاخ الٌظشَح

 5, ج/4ج/

  4, د/3, د/1, د2د/

 الوحاضشاخ التطثُقُح
, 4, ج/3, ج/2/ج ----- ------

 5, ج/4ج/

 4, د/1د/

 صَاساخ هُذاًُح
----- ------ ------- ------- 
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 الوٌاقشح والحىاس
, 4, ج/3, ج/2ج/ 1, ب/2ب/ 4,  أ/3,  أ/1, أ/2أ/

 5, ج/4ج/

 4, د/3, د/1, د2د/

 :  أ.د / ششَف صثشيهٌغق الوقشس 

 أ.د/ هاجذج الشاػش                    

 سئُظ هجلظ القغن الؼلوٍ : أ.د/ َىعف ػثذ الؼضَض الحغاًُي                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ا١ٌٙئخ اٌم١ِٛخ ٌعّبْ خٛدح اٌزؼ١ٍُ ٚاالػزّبد  ا  
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 أ(    22ًوىرج سقن )                                          الوٌىفُهجاهؼح / 

 االقتصاد الوٌضلٍكلُح / 

 التغزَح وػلىم األطؼوحقغن : 

 أعالُة التقُُنهصفىفح )ج( 

 ههاساخ ػاهح ههاساخ ههٌُح ههاساخ رهٌُح الشئُغُح    الوؼاسف أعالُة التقُُن
 2د/ 4, ج/3, ج/2ج/ 5, ب/1ب/ 4,  أ/3,  أ/1, أ/2أ/ اختثاس أػوال الغٌح

التطثُقٍ االختثاس   
 3, د/1د/ 1ج/ 4, ب/3ب/ 4, أ/3أ/

 االختثاس التحشَشٌ
 2د/ 4,  ج/3,  ج/2ج/ 5, ب/1, ب/ 2ب/ 4,  أ/3,  أ/1, أ/2أ/

 :  أ.د / ششَف صثشيهٌغق الوقشس  

 شهاجذج الشاػأ.د/                       

                  

    

 : أ.د/ َىعف ػثذ الؼضَض الحغاًُي سئُظ هجلظ القغن الؼلوٍ                                                                                          

 

هُكشوتُىلىجً أغزَح  هغوً الوقشس

 وألثاى

 كىد الوقشس
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