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 ((انغٌُٕخ انخغخ انزذسٌغٍخ  اعزًبسح)) 

َٓبٌخ َؼًخ حغٍٍ.د  :انزذسٌغً اعى 

: انجشٌذ االنكزشًَٔ الٌٕخذ

 :اعى انًبدح Microbiology                      االحٍبء انًدٓشٌخ

اميان امساعيل جبار   :يمشسانفصم

ا ٔرصٍُفٓب ٔكزنك يؼشفّ ػهى رغٕس االحٍبء انًدٓشٌخ ٔرغًٍزّ  نجّرؼشٌف انظ إنىرٓذف انًبدح 

انًًشض يُٓب ٔغٍش انًًشض ٔإَاػٓب ثًم فٍٓب انجكزشٌب ٔانفبٌشٔعبد ٔانفغشٌبد ٔاالشُبد ٔعشق 

  ركبثشْب ًَْٕٔب ٔعشق انغٍغشح ػهٍٓب

: حاْذاف انًبد

1- evolution. 2- classification. 3- bacteria. 4- anatomy of bacteria. 
5- the algae. 6- fungi. 7- viruses. 8- the growth. 9- the culturing. 
10- control of microbial growth 

: حانزفبصٍم االعبعٍّ نهًبد

ح انذكزٕس ٔفبء خبعى انشخت ٔحغٍ يحًذ ػهً انمضاصورشج (اندضء االٔل)ػهى االحٍبء انًدٓشٌخ  : حانكزت انًُٓدً 

: حانًصبدس انخبسخً  2000ٌذ انضٌذي انغجؼخ انثبٍَّ عُّ ربنٍف انذكزٕس حبيذ يح (انُظشي)ػهى االحٍبء انًدٓشٌّ 

االيزحبٌ 

 انُٓبئً
 انًخزجشاد

 

 رمٍٍى َظشي

 

 انفصم االٔل انفصم انثبًَ
انفصم 

 انذساعً

االٔل  10 10 5 15 60

 انثبًَ
 

: رمذٌشاد انفصم

 10مه  (وظري)االمتحان انفصهي,  وانثاوي األولنهفصهيه  ( ػمهي+ وظري )حياء انمجهرية الا
. درجات 5درجات نكم فصم وانتقييم   

: حيؼهٕيبد اضبفً
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 األٔلانفصم انذساعً  – األعجٕػًخذٔل انذسٔط 

حانًبدِ انُظشي حيلانًبدِ انؼى انًالحظبد  انزبسٌخ 

ع
ٕ
عج

ال
 ا

االخٓضح انًخزجشٌخ انًغزخذيّ  

 فً انًخزجش

 رغٕس ػهى االحٍبء انًدٓشٌخ
 األعجٕع األٔل

1 

نزغٍٓشانزؼمٍى ٔا  رصٍُف انكبئُبد انذلٍمّ    2 األعجٕع انثبًَ

انفهٕسا انغجٍؼٍخ  اشكبل انجكزشٌب   3 األعجٕع انثبنث

انجكزشٌب /ػبنى االحٍبء انجذائٍخ انُٕاح اشكبل انجكزشٌب   4 األعجٕع انشاثغ

انشكم انًظٓشي نهزدًؼبد انجكزٍشٌّ  رحضٍش غشبء ثكزٍشي   5 األعجٕع انخبيظ

رارٍخ ٔكًٍٍبئٍّ انزغزٌخ /ع انجكزٍشٌّاالَٕا انزصجٍغ   6 األعجٕع انغبدط

رغزٌخ االحٍبء انًدٓشٌّ  انصجغبد انزفشٌمٍخ   7 األعجٕع انغبثغ

ٔساثخ االحٍبء انًدٓشٌّ  انصجغبد انزشكٍجٍخ   8 األعجٕع انثبيٍ

فغهدّ االحٍبء انًدٓشٌخ     9 األعجٕع انزبعغ

فغهدّ االحٍبء انًدٓشٌخ     10 نؼبششا األعجٕع

انًغبساد االٌضٍخ انُجبرٍخ    نحبدي ا األعجٕع

 ػشش

11 

انزخهٍك انحٍٕي نهدضٌئبد انكجٍشِ     12 نثبًَ ػششا األعجٕع

 13 نثبنث ػششا األعجٕع   

 14 انشاثغ ػشش األعجٕع   

األعجٕع انخبيظ    

 ػشش

15 

 ػغهخ َصف انغُخ
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 انفصم انذساعً انثبًَ – خذٔل انذسٔط االعجٕػً

 

حانًبدِ انُظشي حيلانًبدِ انؼى انًالحظبد  انزبسٌخ 

ع
ٕ
عج

ال
 ا

 رمغًٍٓب ٔركبثشْب/انغحبنت عشق انضسع انًخزجشي 
     ل     األو األسبىع

1 

 2 انثاوي األسبىع رصٍُفٓب ٔاشكبنٓب انًظٓشٌخ/ انفغشٌبد عشق انضسع انًخزجشي 

 3 نثانثا األسبىع رصٍُفٓب ٔركبثشْب/ انفبٌشٔعبد حشكّ انجكزٍشٌب 

 4 نرابغا األسبىع لٍبعّ ٔانؼٕايم انًحذدِ نّ/ انًُٕ عشق حغبة اػذاد انجكزشٌب 

 5 نخامسا األسبىع انًُٕ انزضايًُ/ ٔاعٕاس انُى عشق حغبة اػذاد انجكزشٌب 

 6 نسادسا األسبىع صساػّ االحٍبء انًدٓشٌخ انفحٕصبد انجبٌٕكًٍٍبئٍّ 

 7 نسابغا األسبىع إَاع االٔعبط انضسػٍخ انفحٕصبد انجبٌٕكًٍٍبئٍّ 

انفغشٌبد ٔاشكبنٓب    8 نثامها األسبىع إَاع انًٕاد انكًٍٍبٌّٔ انًغزخذيّ فً انزغٍٓش

ل ٔرشخٍص عشق ػض 

انفغشٌبد 

 9 تاسغال األسبىع انغٍغشح ػهى االحٍبء انًدٓشٌخ فٍضٌبٌٔب

االٔعبط انضسػٍّ انخبصّ  

ثٓب 

 10 ػاشرال األسبىع انغٍغشح ػهى االحٍبء انًدٓشٌخ فٍضٌبٌٔب

 11 نحادي ػشرا األسبىع انغٍغشح ػهى االحٍبء انًدٓشٌّ كًٍٍبٌٔب  

 12 ثاوي ػشرال األسبىع ٌبٌٔبانغٍغشح ػهى االحٍبء انًدٓشٌّ كٍى  

 13 نثانث ػشرا األسبىع انًضبداد انحٍبرٍخ ٔانًؼٕايم انًضبدِ نهًٍكشٔثبد  

 14 نرابغ ػشرا األسبىع   

انخامس ػشر األسبىع     15 
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