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 وصف المقررات
 وصف المقررات درجة دكتوراه الفلسفة في األحياء الدقيقة

 وحدات دراسية (  9الفصل الدراسي األول ) 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( .0+2)2) األحياء الجزيئية للفيروسات (  حدق 611
البيولوجيا  ازيئييايف خ يةيايف التبا حل وانياواب والب ـ ئا  ا الترتاة والتكايف والـ ا    خ                

الف وسا حل اختـةفايف ا الـرياب  ااني ازامل خ اخري ال وخ ال ا تني ا الـابيما حل اخري ةيايف ا ا ا ات                

 الورا ييف ا الـف االحل مع الري تل ا اخض داحل الف وسييف .

Mic. 611:  Molecular Biology of Viruses   2 (2+0) 

 

 Introduction on the molecular biology of plant, animal and bacterial cells. 

Transcription, translation and replication of different viruses. Gene expression in vitro 

and in vivo-laboratory applications, genetic maps-interactions with host-activities. 

 

 ( .1+1)2) التقنيات والتطورات الحديثة في علم الفيروسات (  حدق 612
دراسيف الف وس حل خ اخيارع الترتيجييف والربوتوبالست ا ط ق ال شف اني الف وس حل      

االرتب ط ا الـوصيف  مبجرت  حل األحي ء ازيئيييف والـمتي حل اخـاورة ا ت تولوجي  ح ب د ا مري ودة

ازيين وا  ات  الورا ييف ا تمتي حل اخري ئ ة اخت اييف واخبتييف اني الـريب  ازيين ا اهلتدسيف الورا ييف 

 والوب تي حل ازدئدة .

 

Mic. 612:  Technology and new Advancement in Virology 2 (2+0) 

 
 Studies on viruses infecting tissue cultures and protoplast methods for detection of viral 

infections and diagnosis using molecular probes, recombinant DNA technology, gene description and 

mapping techniques on genetic engineering and the epidemics. 

 ( .1+1)2) دراسات متقدمة في علم البكتيريا (  حدق 621
ألش اف اةى ق اءاحل ومت قش حل لـابيم حل اة ييف خ اةم الب ـ ئ  مب  خ ذلك اجملالحل الرية ييف ا     

 ذاحل الريالقيف .

Mic. 621:  Advanced studies in Bacteriology 2 (1+1) 

 

 Supervised readings and discussion of experimental approaches in 

bacteriology including related Journals. 

 
 



 ( .0+2)2) بكتيريا ممرضة متقدمة (  حدق 622
دراس حل مفصةيف لةب ـ ئ  اخ  ضيف اليت ترييل بصورة مـ  رة مب  خ ذلك الب ـ ئ  الـى تريبش      

 دايل ا الئ  .

Mic.  622:  Advanced  Pathogenic Bacteria  2 (2+0) 

 

 Detailed study of frequency isolated pathogenic bacteria including 

intracellular bacteria. 

 ( .1+1)2) المضادات الحيوية والبالزميدات البكتيرية (  حدق 623
دراس حل مـمدميف ا ةييف ونظ ئيف خ اخض داحل انيوئيف مع التكيي اةى اخم وميف وبش ل ي ص اةى      

 اخم وميف البالزميدئيف .

Mic. 623:  Antibacterial agents and plasmids 2 (1+1) 

 

 Advanced lectures and laboratory studies in antibiotics with reference to 

antibiotics resistance particularly these mediated by plasmids. 

 ( .1+1)2) أحيائية الفطريات المتقدم (  حدق 631
نـش ر ا بيييف الفا ئ حل اختةميف ا التكيب والوظيفيف خ اخفا ئ حل ا الت و والـغذئيف ا اال     

 الفا ئ حل اخ  ضيف ا الرتةوك الورا ي خ الفا ئ حل ا اخم وميف واإلص بيف .

 

 

Mic.  631:  Advanced Biology of Fungi  2 (1+1) 

 

 Structure and function of fungi, growth and nutrition dispersal of fungi, 

ecology of saprophytic fungi, fungal genetics, resistance virulence. 

 

 ( .0+2)2) دراسات متقدمة في التطفل في الفطريات (  حدق 632
أسةوب اخرييشيف خ الفا ئ حل ا التب ت حل كأوس ط بييييف ا جم بهيف التب ت حل والفا  ا تأ   غيو      

 دراسيف الـف االحل بمل الفا ئ حل اخ  ضيف اةى فرتيولوجي  التب حل الري تل ا الـمتييف اإلحي تييف خ

 التب حل والفا  .

Mic.  632:  Advanced  fungal parasitism  2 (2+0) 

 

 Fungal life-style. Plants as an environment fungus plant conformation. Effects 

of pathogenic fungal infusion on host plant plant physiology. Biotechnology in the 

study of fungus-plant interactions. 

 

 
 



 ( .1+1)2) دراسات متقدمة في العالقات التكافلية الفطرية (  حدق 633
دراسيف مفصةيف اني ت كيب وفرتيولوجي  الفا ئيف الـ  فةييف ا تف االحل الري تل واخـ  فل ا تأ  ه       

 اةى منو الري تل وتابيم ته  اليرااييف .

Mic. 633:  Advanced studies in fungal symbiosis  2 (1+1) 

 

 Detailed study of physiology and structure of symbiotic fungi, host-symbiont 

interactions, their effects on host growth and their agricultural applications. 

 (0+2)2) بيئة االحياء الدقيقة المتقدمة (  حدق 641
البيييف وتابيميف خ االنظ يف اخي  وبييف مب  خ ذلك حتةيل اجملـ ري حل والـدايل اخفهوم الري م لريةم 

 بيه  اا والريوامل البيوجيوكي ي تييف .

 

Mic. 641: Advanced microbial ecology 2 (2+0) 

 

 Concepts in ecology as applied to mcirobial systems including analysis of 

communities, interactions and biogeochemical factors. 

 ( .1+1)2) علم األمصال واللقاحات التطبيقي (  حدق 651
م اجرييف أسس اخت ايف ا األمص ل والـمتي حل اخصةييف خ الـري ف اةى الب ـ ئ  ا الف وس حل       

حل الفا ئ حل والافيةي حل وتابيم ته  ا تمتي حل االجرت م اخض دة وحيدة الترتيةيف ا وتص يم الةم ح 

 وتمتي ته  اندئثيف .

 

Mic.  651:  Applied Serology and Vaccines 2 (1+1) 

 

 Basis of immunology; revision. Sera and serological techniques in 

identification of bacteria, viruses, fungi and protozoa and their application techniques 

of monoclonal antibodies. Vaccines technology and design and against viral, 

bacterial, fungal protozooms diseases-new developments. 

 

 (0+2)2تقنيات في وراثة االحياء الدقيقة الجزئية  حدق 652
تت ول اخ دة الورا ييف جيئييً   خ الب ـ ئ  والف وس حل وا   ت  اس سي حل زراايف ازمل والـترتيل 

 ازيئيي لةجيت حل مب  فيه  التواحي الـابيمييف اختـةفيف .

 

 Mic. 652: Techniques in microbial molecular genetics  2 (2+0) 

 

 Genetic manipulation of bacteria, virusus, bacteriophage and yeast. 

Fundamentals of gene splicing and molecular cloning. Applications. 
 



 ( 0+ 2)  2) بيولوجية االبواغ (  حدق 661
مي  ني ييف ت وئني ومنو االبواغ اا مم ومـه  لةريوامل البييييف اا دوره  خ انـش ر اخي  وب حل اا الـةوث 

 واالص بيف .

 

 

Mic. 661: Spores biology   2 (2+0) 

 

 Mechanisms of he formation and germination of spores their toleration to 

ecological factors and their role in the microbial dispersal, pollution and infectioin. 

 
 (0+ 2)  2) االحياء الدقيقة الطبية المتقدمة (  حدق 662

ام اضييف الب ـ ئيف والفا ئ حل والف وس حل اا الدراسيف الوب تييف الهم االم اض مع الـف االحل اخت اييف 

 تي اا الـارييم ووس تل اخ  فحيف اا الريالج ب زيت حل .والريالج ال ي ي 

 

Mic. 662: Advanced medical microbiology  2 (2+0) 

 Pathogenesis of bacterial, fungi and viruses. The major epidemic diseases. 

Immune interaction chemotherapy, vaccination and control measures. Gene therapy. 

 ( .0+2)2) مواضيع متقدمة في الطحالب الدقيقة (  حدق 671
الـاوراحل اندئثيف خ الاح لب الدقيميف  ق اءاحل حمددة وتم رئ  ومت قشيف ا رمب  ئش ل دراس حل      

 ا ةييف .

 

Mic.  671:  Advanced topics in Microalgae  2 (2+0) 

 

 Recent advances in micro-algae, assigned readings reports and discussion, 

may include laboratory work. 

 

 ( .0+1)1) حلقة دراسية (  حدق 691
 ا ض ومت قشيف خواضيع خمـ رة خ اةم األحي ء الدقيميف وفمً  لـوجييف مدرس اخم ر .     

Mic. 691:  Seminar   1 (1+0) 

 

 Selected topics presentation and discussion of in microbiology accroding to 

the guidance of the course instructor. 

 
 
 



 ( .1+2)3) موضوعات متخصصة (  حدق 692
موضوا حل مـمدميف خ اةم األحي ء الدقيميف ) ف وس حل ا ب ـ ئ  ا فا ئ حل طح لب ( تبريً       

 ن جيف الا لب وتوجيه اخش ف اةى ال س ليف .

 

Mic.  692:  Special topics  3 (2+1) 

 

 Advanced topics in Microbiology (Virology, Bacteriology, Mycology, 

Phycology) according to the need of the student and guidance of the supervisor. 
 

 ساعات . 6) رسالة (  حدق 700
Mic. 700: Dissertation 

 الكتب المقررة والمراجع :
Specialized books , review articles and Journals . 

 

 ( .1+1)2) علم البكتيريا المتقدم (  حدق 521
دراس حل تصتيفييف وفرتيولوجييف مـمدميف خ اةم الب ـ ئ  ا األحب ث الدولييف اندئثيف وط ق اج اته  

 وأه يـه  الرية ييف والري ةييف .

 الكتب المقررة والمراجع :
- Journal of Bacteriology . 

- Journal of Systematic Bacteriology . 

- Applied and Environmental Microbiology 

By 

The American Society of Microbiology . 
 

 ( .1+1)2) علم الفطريات المتقدم (  حدق 531
الا ق اخرتـتدميف خ الـمرتيم والـرت ييف ا التاكيب الدقيميف لةتيوط الفا ئيف ومنوه  ا األنظ يف  

 الفا ئ حل ا دراسيف جم مريي ي صيف لةفا ئ حل ا البحوث اندئثيف .الورا ييف خ 

 الكتب المقررة والمراجع :
Emil Muller and Wolfgong loeffler , 1976 . Georg Thieme 

pub . 
 
 



 ( .1+1)2) فسيولوجيا الكائنات الدقيقة المتقدم (  حدق 561
الا قيف االحي تييف ا التواتج االئضييف االولييف ط ق انـم ل اخواد مني واىل ا ةييف اخي  وبييف ا انـ ج 

والث نوئيف ا أئض ال  بوهيدراحل ا الدهوب ا الربوتيت حل ا التيـورجمل ا البيوورئت حل 

والب وميدئت حل ا ت كيب االمح ض التووئيف وبت ء الربوتمل ا تتظيم اخرت راحل االئضييف ا الـغ احل 

 يف .اخورفولوجييف ا ت وب األش  ل الرت كتيف اخي  وبي

 

 الكتب المقررة والمراجع :
1 . Microbial physiology A.G. Moat. 1979. 

2. Microbial physiology . 1.W. Dawes & 1.W. Sutherland . 

1976. 

 

 

 ( .1+1)2) دراسات متقدمة في الطحالب الدقيقة (  حدق 571
وتصتيفه  ا االقـه  مرتح لةاح لب الدقيميف خ البيي حل احملةييف ا ايليه  ومتيـه  وتري ئفه  

ب  ص تص البيييف الابيريييف وال ي ي تييف واالحي تييف ا الريوامل اليت تؤ   اةى منوه  وانـش ره  ا 

 األ  اء رحالحل ك اييف وف دئيف لـجي ع الرييت حل ب الض فيف اىل مش وع حبثي مرتـمل .

 المستوى ) الفصل الدراسي الثاني (
 (1+1)2ميكانيكية االصابة البكتيرية حدق 522

 الرت وم الب ـ ئيف اا دور اندئد خ االص بيف اا الـف ال بمل الب ـ ئ  وا الئ  اخةـهبيف .

 ( 1+  1)  2 ) السموم الفطرية ( حدق 532
أنواع الرت وم الفا ئيف ا ط ق ايهل  ا تتميـه  ا الظ وف اليت تتـج فيه  ا اجمل ميع الفا ئيف اختـجيف 

 لةرت وم .

  ال ـب اخم رة واخ اجع :

Specialized books, review articles and Journals. 

 

 
 
 



 )الوراثة الجزيئية الميكروبية ( . حدق 555
الـتظيم والـ وئني ال ي يا تي والاورا ي لة اواد الورا يايف اخي  وبيايف خ الف وسا حل والب ـ ئا              

والفا ئ حل ا أش  ل اخور ا حل ا البالزمياد ا الـ ا    والاـغ  الاورا ي ا تولاد الـحةيال ا الـحاول ا               

الورا يايف التم لايف ا    الـوصايل ا األقاتاب الافا ة ا ا ا ات  الورا يايف ا مريا ودة االرتبا ط ا الريت صا              

 اهلتدسيف الورا ييف والـابيم حل . 

 ( 1+  1)  2 التقنية الحيوية لالحياء الدقيقة حدق 566
الـمتي حل اندئثيف خ االحي ء الدقيميف تـض ني اخري مالحل الرتةي يف لةرييت حل اا زرااـه  اا ايهل  

تدام ته  خ الري ةي حل وحفظه  وحترتيته  اا الـت  احل اخي  وبييف اا الـحوالحل البيولوجييف واسـ

 الصت اييف .

 

 

 

 ال ـب اخم ر واخ اجع : 

1-The environment and Biotechnology Principles and 

applications 

Ed. Higgins et al. ( 1985 ) 

Blackwell – Oxford 

2 –Biotechnology 

The Biological Principles 

Treaun et al. ( 1987 ) 

Open University press Biotechnology series ( Taylor & Frabcis ) 

3 –Biotechnology of endophytic fungi  

Bacon and White ( Eds. ) ( 1994 ) 

Koeltz Scientific Books . 

 
 
 
 
 



 ( 1+  1)  2) بيولوجية الطحالب بدائية النواه (  حدق  572
اش  هل  وت كيبه  اا امن ط الـ شف والـ     اا الاح لب ا ض اء اخيرقيف و ا ض اء األولييف اا 

 االئض البيييف اا الريالق حل الـ  فةييف اا الورا يف اا الـاور والـصتيف .

 ال ـب اخم ر واخ اجع : 

Biology of Cyanabacteria ( 1982 ) 

N.G. Carr 

B.A. Whitton. 

 
 ( 0+  2)  2) موضوعات متخصصة (  حدق 591

خ األحي ء الدقيميف ئهدف مته  إاا ء الا لب ف صايف لةدراسايف اخـري مايف خ    موضوا حل خمـ ر مـمدميف 

 موضوع أو اكث  وئ كي فيه  اةى أي  الـاوراحل اندئثيف .

 ( 0+ 1)  1 حلقة دراسية ) ندوة علمية (   حدق 592
 ا ض ومت قشيف خواضيع خمـ رة خ اةم األحي ء الدقيميف وفمً  لـوجيه مدرس اخم ر

 تساعا 6 رسالة ()  حدق 600


