
 

 برنامج ماجستير العلوم في علم األحياء الدقيقة

   

 األحياء القســـم:    العلوم  الكلية:
 

 البرنامج الدراسي:
 : مسارين همايشتمل برنامج ماجستير العلوم في علم األحياء الدقيقة على 

 مسار البكتيريا -1
  مسار الفطريات - 2         

 مدة البرنامج:

  فصول دراسية(. 4سنتان  دراسيتان )

 مقررات دراسية ورسالة، :  نظام البرنامج

 الخطة الدراسية للبرنامج:

 برنامج ماجستير العلوم في علم األحياء الدقيقة

 خطة توضيحية لبرنامج الدراسة في كل فصل دراسي: 

عدد  المقررات الدراسية
 الوحدات

مجموع  
 الوحدات

 الفصل الدراسي
 4 3 2 1 قرراسم الم رمزه رقم المقرر

  1طرق ومناهج البحث حيا 570

12 

    
     2 احصاء حيوي وتصميم التجارب* ريض 571
     3 مقرر تخصصي إجباري  ميكرو 
     3 مقرر تخصصي  ميكرو 
     3 مقرر تخصصي اختياري  ميكرو 

  
( مقررات تخصصية 3يتم اختيار )

 (  وحدات معتمدة لكل مقرر3بواقع )
9 

12 
    

     2 التقنية الحيوية لألحياء الدقيقة* ميكرو 572
     1 قاعة بحث* ميكرو 573

     6 6 الرسالة ميكرو 650

 30 مجموع الوحدات
 

                                                 
 .مقررات عامة اجبارية 



 

 برنامج ماجستير العلوم في علم األجياء الدقيقة:

 أواًل: مسار علم األحياء الدقيقة )بكتيريا(: 

عدد  المقررات الدراسية
 الوحدات

مجموع  
 الوحدات

 الفصل الدراسي
 4 3 2 1 اسم المقرر رمزه رقم المقرر

  1طرق ومناهج البحث حيا 570

12 

    
     2 إحصاء حيوي وتصميم التجارب* ريض 571
     3 دراسات متقدمة في علم البكتيريا ميكرو 575

 ميكرو 
مقرر تخصصي اختياري من القائمة 

A 
3     

 ميكرو 
 القائمة من اختياري  تخصصي مقرر

A 
3     

 ميكرو 
مقرر تخصصي اختياري من القائمة 

A 
3 

12 

    

 ميكرو 
مقرر تخصصي اختياري من القائمة 

A 
3     

 ميكرو 
مقرر تخصصي اختياري من القائمة 

A 
3     

     2 التقنية الحيوية لألحياء الدقيقة * ميكرو 572
     1 قاعة بحث* ميكرو 573
     6 6 الرسالة ميكرو 650

 30 مجموع الوحدات
 

  

                                                 
 .مقررات عامة اجبارية 

 مقررات تخصصية اجبارية ●



 

 

 (:فطريات) الدقيقة األحياء علم مسار: ثانياً 

عدد  المقررات الدراسية
 الوحدات

مجموع  
 الوحدات

 الفصل الدراسي
 4 3 2 1 اسم المقرر رمزه رقم المقرر

  1طرق ومناهج البحث حيا 570

12 

    
     2 رب*إحصاء حيوي وتصميم التجا ريض 571
     3 دراسات متقدمة في علم الفطريات ميكرو 576

 ميكرو 
مقرر تخصصي اختياري من القائمة 

A 
3     

 ميكرو 
 القائمة من اختياري  تخصصي مقرر

A 
3     

 ميكرو 
مقرر تخصصي اختياري من القائمة 

A 
3 

12 

    

 ميكرو 
مقرر تخصصي اختياري من القائمة 

A 
3     

 ميكرو 
مقرر تخصصي اختياري من القائمة 

A 
3     

     2 التقنية الحيوية لألحياء الدقيقة * ميكرو 572
     1 قاعة بحث* ميكرو 573
     6 6 الرسالة ميكرو 650

 30 مجموع الوحدات
 

  

                                                 
 .مقررات عامة اجبارية 

 مقررات تخصصية اجبارية ●



 

 

 :االختياريةتوضح المقررات التخصصية  Aقائمة 

 

 د الوحدات الدراسيه عد اسم المقرر بالعربي رمز المقرر رقم المقرر م
 3 المتقدم فسلجة األحياء الدقيقة ميكرو 574 1

 3 بكتيريادراسات متقدمة في علم ال ميكرو 575 2
 3 الفطريات علم في متقدمة دراسات ميكرو 576 
 3 دراسات متقدمة في علم الفيروسات ميكرو 577 3
 3 دراسات متقدمة في علم الطحالب ميكرو 578 4

 وميكر  579 5
موضوعات متخصصة في االحياء 

 الدقيقة
3 

 3 بيئة ميكروبية متقدم ميكرو 580 6

 3 ميكروبيولوجيا تطبيقية متقدم ميكرو 581 7
 3 ميكروبيةالمضادات ال ميكرو 582 8
 3 السموم الميكروبية ميكرو 583 9

 3 عالقة العائل بالطفيل ميكرو 584 10
 3 وراثة ميكروبية متقدم ميكرو 585 11
 3 أمراض البذور الميكروبية ميكرو 586 12
 3 التجرثم و تطبيقاته ميكرو 587 13
 3 علم المناعة متقدم حين 580 14
 3 تحليل الماء والتربة والهواء نبت 581 15

 


