
  
 

 وحدة ضامن اجلودة -لكية الزراعة مبش هتر -جامعة بهنا

 د ػهُب(دراسب)يزحهخ يقزر دراسٍ  رىصُف

 

 جامعة بنها–كلٌة الزراعة -نموذج توصٌف مقرر دراسى بكالورٌوس

  :ثُبنبد انًقزر -1

 1378انزيش انكىدٌ :  

انسًىو اسى انًقزر :  

انًُكزوثُخ فً األغذَخ 

 واألػالف

 أخزُبري  ■          اججبري□   : نىع انًقزر

 (دكتوراهالمٌكروبٌولوجٌا الزراعٌة ) .أسى انجزنبيج:1

 النبات الزراعً المسئول عن البرنامج : .انقسى انؼه2ًً

 كروبٌولوجٌا زراعٌةمٌ : انزخصص -4

        دكزىراه   √    يبجسزُز□              دثهىو□    :ثزنبيج انذراسبد انؼهُب -5

 انثبنً□              اِول□    انفصم انذراسً:-6

 ( ػًهٍ  22(  نظزٌ   + )     22)   :ػذد انىحذاد / انسبػبد انًؼزًذح -7

 9/6282/:6 برنامج : لتارٌخ إعتماد توصٌف ا.1

 

 ف انًقزر :اهذأ -2

 

 التعرف علً العالقة بٌن السموم البكتٌرٌة فً األغذٌة واألعالف. .8

 .معرفة السموم التً تفرزها الفطرٌات أو البكترٌا .6

 األمراض التً تحدثها مثل هذه السموم وكٌفٌة الوقاٌة منها. .7

  :النتائج التعلٌمٌة المستهدفة للمقرر  -3

      :ًفبهُىانًؼهىيبد وان -أ

ٌتعرف علً األمراض التً تنتقل لإلنسان بسبب األغذٌة الملوثة  .8

 بالبكترٌا أو الفطرٌات.

ٌتعرف علً أنواع التوكسٌنات التً تفرز فً الغذاء بواسطة الكائنات  .6

 الحٌة الدقٌقٌة.

ٌشرح كٌفٌة التمثٌل الغذائً للتوكسٌنات بواسطة الكائنات الحٌة  .7

 الدقٌقة.

 :  اد انذهنُخانًهبر -ة

 ٌحدد الخصائص البٌولوجٌة للتوكسٌنات. .8

 ٌفرق بٌن التوكسٌنات الخارجٌة والداخلٌة. .6

 ٌختار أنسب الطرق للوقاٌة من التوكسٌنات. .3

 انًهبراد انًهنُخ: -جـ

     

 ٌنتج السموم المٌكروبٌة. .8

 ٌطبق بعض االختبارات الخاصة للتقدٌر الحٌوي للتوكسٌنات. .6
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     : انؼبيخ انًهبراد  -د 

 ٌستخدم التقنٌات الحدٌثة فً العمل. .8

 ٌكتسب مهارة العمل الجماعى. .6

 ٌتعامل مع أنظمة المعلومات. .7

 .ٌطبق أخالقٌات المهنة فى البحث العلمى .8

 :يحزىي انًقزر -4

عدد 
 ساعاتال

عملٌةال  
محاضرةال  

 عدد
 ساعاتال
النظرٌة   

 الموضوع

والثانٌة االولى   السموم الداخلية -الخارجية  السموم –اء واألمراض الغذ –مقدمة  4 

 األمراض المنقولة عن طريق الغذاء 2 الثالثة 

 و الرابعة 
 الخامسة

التسمم  –التسمم الغذائي الناتج عن السموم البكتيرية  -التسمم الغذائي  4

 التسمم البرفرنجي –التسمم البوتيوليني  –بواسطة البكتريا العنقودية 

ةالسادس   التسمم بواسطة بكتريا السالمونيال -التسمم بواسطة بكتريا القولون  2 

 التسمم بواسطة البكتريا السبحية -التسمم بواسطة بكتريا الشيجيال  2 السابعة 

 األمراض البكتيرية المنقولة عن طريق الغذاء 2 الثامنة 

 الفريات المنتجة للسموم الفطرية –السموم الفطرية  2 التاسعة 

 العاشرة 
 والحادى عشر 

التأثيرات الحيوية  -التمثيل الغذائي لألفالتوكسينات  -األفالتوكسينات  4

 لألفالتوكسينات

 طرق مقاومة األفالتوكسينات –الفطريات المنتجة لألفالتوكسينات  2 الثانٌة عشر  

الثالثة عشر  
 والرابعة عشر

 -   Ocratoxins  - Zearalenoneالسموم الفطرية األخري 4

Tricothecenes Patulin   - Fumonisins Citrinin   - 

Sterigmatocystim Rubratoxins     Pencillic acid   - 

Tremorgens 

 اآلجمالى 22  22

 
أسااااااااااابنُت انزؼهاااااااااااُى  -5

                    .وانازؼهى

  

 حهقبد نقبش.□          رذرَجبد ػًهُخ.□        يحبضزاد نظزَخ.□  

 أػًبل فصهُخ.□ بدح ثحث.       ي□ 

 رقىَى انطــالة : -7

 يبدح ثحث□ أيزحبٌ شفىي□   أيزحبٌ ػًهٍ□   أيزحبٌ نظزي نهبئً□   :رقىَى انطــالةسبنُت أ -أ
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 .4،2األسجىع :يبدح ثحث (1)انزقُُى                    رىقُذ انزقُُى: -ة

 12األسجىعيبدح ثحث و أخزي: (2)انزقُُى 

 14األسجىع  انشفىي:أيزحبٌ  (3)انزقُُى

 15أيزحبٌ انؼًهً األسجىع (4)انزقُُى 

 16األسجىع أيزحبٌ اننظزي (5)انزقُُى 

 درجخ 66 : نظزي نهبئًايزحبٌ     انزقُُى: درجبدغ رىسَ -جـ

 درجخ 16 :اإليزحبٌ انشفىي

 درجخ26  :اإليزحبٌ انؼًهً

 درجخ 16 ًبدح ثحث:أػ

 درجخ  166 :انًجًىع

 انكزت انذراسُخ وانًزاجغ : قبئًخ -2

 انًقزر: يذكزاد -أ
إػذاد  - انسًىو انًُكزوثُخ فً األغذَخ واألػالفيحبضزاد فٍ 

 أػضبء هُئخ رذرَس انًُكزوثُىنىجُب انشراػُخ

 انذراسُخ:كزت ان -ة

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

Microbiological methods,  Butter Worth Heinemann 

Ltd. 

  مراجعة  –مبارك ، محمد الصاوي –عبد الحافظ ، عبد الوهاب محمد

الدار  –( : الكائنات الدقٌقة عملٌا8996محمود ، سعد علً زكً )

 جمهورٌة مصر العربٌة.-القاهرة-العربٌة للنشر والتوزٌع 

 (المٌكروبٌولوجٌووووا التطبٌقٌووووة 8911محمووووود، سووووعد علووووً زكووووى :)

جمهورٌوووة مصووور  –القووواهرة  –نجلوووو المصووورٌة مكتبوووة األ –العملٌوووة

 العربٌة.

 كزت يقززحخ -جـ

 

 ( األحٌاء الدقٌقة وفساد األغذٌة  :622البنا، عمروعبد الرحمن  :)- 
 جمهورٌة مصر العربٌة-القاهرة-مكتبة المعارف الحدٌثة

 ( أمووراض ناتجووة عوون الغووذاء 8999شوحات،، عبووده السووٌد :)-  المكتبووة
 األكادٌمٌة .

  ،(: اإلنسان والتسومم الغوذائى 8991عالء الدٌن محمد علً )مرشدى
 المملكة العربٌة السعودٌة .  –الرٌاض  –دار المرٌخ للنشر  –

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

Stackebrandt, E (2006): The prokaryotes - Springer. 
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يجالد دورَخ ،  –د 

 .يىاقغ إنززنذ

   

 www.SpringerLink.com&  www.elsevier.com  & 

  wikipedia.org      &  www.ProQuest.com    &    

www.ScienceDirect.com 

1- Journal of Applied Microbiology. 

2- Journal of Bacteriology. 

3- Journal of Food science.  

4- Egyptian Journal of Microbiology . 

 

 

 ـ اإلمكانٌات المطلوبة للتعلٌم والتعلم 9

جهاز عرض داتا شو  و  –فوقً  جهاز عرض -مساعدات تعلٌم / مواد: ومثال على ذلك: سبورات بٌضاء

 ثابت.  -فٌدٌو 

 وغرف تعلٌم  / قاعة. ---وغرف تعلٌم  / قاعة. مختبر  ---مختبر 

 حاسبات شخصٌة.-أجهزة معملٌة و تجهٌزات 

  628-/    --/  --ـ تم مناقشة التوصٌف وإعتماده بمجلس القسم المنعقد بتارٌخ  

عبده مهدي  القسم : أ.د.مجلس رئٌس                             حامد السٌد أبو علً. أستاذ المادة : أ.د

 محمد مهدي

 التوقٌع :                                           التوقٌع :
 التارٌخ :    /     /     

 
 

http://www.springerlink.com/
http://www.elsevier.com/
http://en.wikipedia.org/
http://www.proquest.com/

